
Bezkonkurenční úvěr 
na družstevní bydlení 
od Buřinky!
• Úrok 3,99 % p.a. platí pro úvěry 
 od 400.000 Kč do 2.500.000 Kč

Bez zajištění 

nemovitostí!

OBNOVA 

Úvěr OBNOVA je určen pro společenství vlastníků 
bytových jednotek a bytová družstva na financování 
oprav a stavebních úprav nemovitostí, refinancování 
stávajících úvěrů a privatizace.

Výhody úvěru OBNOVA:

→ Anuitně splácený úvěr

→ Vlastní zdroje nejsou nutné

→ Splatnost až 25 let

→ Maximální výše úvěru bez zajištění 350.000 Kč 
 na 1 bytovou jednotku nebo 1 člena

→ Fixace úrokové sazby na 5, 10 nebo 15 let

→ Mimořádné splátky kdykoliv zdarma

→ Lhůta pro čerpání 2 roky

→ Čerpání úvěru, rezervace zdrojů, nedočerpání 
 úvěru ZDARMA

Na co lze úvěr OBNOVA použít:

→ Zateplení fasády

→ Výměna oken

→ Izolace a zateplení střechy

→ Opravy vstupních domovních dveří

→ Bezkontaktní přístupové systémy

→ Montáž hlasového a kamerového systému

→ Montáž vestavěných poštovních schránek

→ Renovace balkónů, lodžií a teras

→ Výměna osvětlení a opravy elektroinstalace

→ Anténní rozvody včetně STA

→ Rekonstrukce, výměny a instalace výtahů

→ Instalace zdrojů vytápění

Pro modelace využijte aplikaci Buřinka24 
www.burinka24.cz

Obraťte se na svého poradce

www.burinka.cz, www.hodnoti.me
Informační linka: 800 120 120



Úvěr od Buřinky HYPOÚVĚR od Buřinky 

Kupujete družstevní byt a potřebujete pomoci 
s jeho financováním? Půjčíme vám až 2,5 mil. Kč 
za bezkonkurenční úrokovou sazbu 3,99 % p.a. 
bez zajištění nemovitostí. Pomocí našeho Úvěru 
od Buřinky si můžete pořídit družstevní byt od právnické 
nebo fyzické osoby, novostavbu nebo starší byt.

Výhody Úvěru od Buřinky 
na pořízení družstevního bytu:

→ Neručíte žádnou nemovitostí

→ Bezkonkurenční úroková sazba 

→ Fixace úrokové sazby 3 roky

→ Nízká splátka

→ Anuitní splácení, tj. úvěr splácíte už 1. splátkou

→ Doba splatnosti až 18 let

→ Vedení úvěrového účtu zdarma

→ Poplatek za poskytnutí úvěru = 1 % z výše úvěru, 
 max. 7.500 Kč 

→ Zaplacené úroky lze odečíst od daňového základu

→ Není třeba mít uzavřenou smlouvu o stavebním   
 spoření

→ Lhůta pro čerpání úvěru je 1 rok

Byl vám nabídnut k odkoupení družstevní nebo  
obecní byt? Využijte HYPOúvěr od Buřinky s výhodnou 
úrokovou sazbou a splatností až 30 let. 
Se zajištěním úvěru si nemusíte lámat hlavu. Dodáte 
nám ho až po převedení bytu do vašeho vlastnictví.

Výhody HYPOúvěru od Buřinky 
s odloženým zajištěním:

→ Až 2.500.000 Kč dočasně bez zajištění

→ Zajištění úvěru nemovitostí nám doložíte do 1 roku  
 od uzavření úvěrové smlouvy

→ Fixace úrokové sazby na 3, 6 nebo 10 let

→ Doba splatnosti až 30 let

→ Poskytnutí úvěru a vedení účtu ZDARMA 

→ Maximální výše úrokové sazby 5 % ročně

→ Zaplacené úroky lze odečíst od daňového základu

→ Není třeba mít uzavřenou smlouvu o stavebním   
 spoření

→ Lhůta pro čerpání úvěru je 2 roky

Příklad úvěru na pořízení družstevního 
bydlení za 600.000 Kč

Výše úvěru 600.000 Kč

Měsíční splátka 3.950 Kč

Úroková sazba 3,99 % p.a.

Fixace úrokové sazby 3 roky

Splatnost úvěru 18 let

Vedení účtu  ZDARMA

Poskytnutí úvěru 6.000 Kč

RPSN 4,23 %

Příklad úvěru na pořízení družstevního 
bydlení za 2.000.000 Kč

Výše úvěru 2.000.000 Kč

Měsíční splátka 13.088 Kč

Úroková sazba 3,99 % p.a.

Fixace úrokové sazby 3 roky

Splatnost úvěru 18 let

Vedení účtu  ZDARMA

Poskytnutí úvěru 7.500 Kč

RPSN 4,16 %

Reprezentativní příklad:

Úvěr od Buřinky ve výši 600.000 Kč se splatností 18 let a roční 

úrokovou sazbou 3,99 % se skládá z překlenovacího úvěru 

poskytnutého s úrokovou sazbou 3,99 % p. a. (pevná sazba) na 

2 roky do přidělení úvěru ze stavebního spoření. Splácet budete 

měsíčně 3.950 Kč po dobu 24 měsíců. Za zpracování úvěru zaplatíte 

jednorázově 6.000 Kč, za vedení úvěru 0 Kč. Na překlenovací úvěr 

navazuje úvěr ze stavebního spoření poskytnutý na dobu 16 let, který 

je použit k úplnému doplacení překlenovacího úvěru. Úroková sazba 

je 3,99 % p. a. s fixací po dobu prvního roku a následně vždy na 3 roky. 

Splácet budete měsíčně 3.950 Kč po dobu 192 měsíců, cena za vedení 

úvěru je 0 Kč. RPSN Úvěru od Buřinky činí 4,23 %. Celková částka 

splatná spotřebitelem za Úvěr od Buřinky je 854.568 Kč. Uvedené 

údaje platí za předpokladu čerpání celého úvěru v den jeho poskytnutí 

se splácením od následujícího měsíce vždy k 25. dni. 


