Ke všem produktům od Buřinky můžete navíc získat
poukázky na slevy od našich partnerů, které Vám při
vylepšení nebo pořízení bydlení přijdou vhod:

Kontakt:

Pro aktuální nabídku slev na kuchyně, koupelnu, dveře,
okna nebo střechu kontaktujte poradce Buřinky na www.
burinka.cz.
Kotlíková dotace – pomůžeme Vám zajistit dotaci ve výši
až 127 500 Kč na výměnu Vašeho starého kotle za nový
zdroj vytápění.

verze 04/2019

S Úvěrem od Buřinky a dotací Novou zelenou úsporám
Vám pomůžeme zvýšit komfort bydlení.
Pro více informací volejte 733 733 656

Úvěr od Buřinky
Úvěr od Buřinky ve výši 400 000 Kč se splatností 18 let a roční úrokovou sazbou 4,95 % se
skládá z překlenovacího úvěru poskytnutého s úrokovou sazbou 4,95 % p. a. (pevná sazba)
na 2 roky do přidělení úvěru ze stavebního spoření. Splácet budete měsíčně 2 844 Kč po
dobu 24 měsíců. Za zpracování úvěru zaplatíte jednorázově 4 000 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 4,95 % p. a. s fixací po
dobu prvního roku a následně vždy na 3 roky. Splácet budete měsíčně 2 844 Kč po dobu 192
měsíců, cena za vedení úvěru je 0 Kč. RPSN Úvěru od Buřinky činí 5,25 %. Celková částka splatná
spotřebitelem za Úvěr od Buřinky je 615 327,9 Kč. Uvedené údaje platí za předpokladu čerpání
celého úvěru v den jeho poskytnutí se splácením od následujícího měsíce vždy k 25. dni.
Hypoúvěr od Buřinky
Hypoúvěr od Buřinky ve výši 1 600 000 Kč se splatností 30 let a roční úrokovou sazbou
2,99 % se skládá z překlenovacího úvěru poskytnutého s úrokovou sazbou 2,99 % p. a. (pevná
sazba) na 2 roky do přidělení úvěru ze stavebního spoření. Splácet budete měsíčně 6 779 Kč
po dobu 24 měsíců. Za zpracování úvěru zaplatíte jednorázově 0 Kč, za vedení úvěru 0 Kč,
cena za znalecký posudek zastavované nemovitosti činí 3 900 Kč. Za vklad zástavního práva
k nemovitosti do katastru nemovitostí zaplatíte poplatek 1 000 Kč a za výmaz zástavního práva
z katastru nemovitostí 1 000 Kč. Cena za pojištění nemovitosti není ve výpočtu zohledněna.
Na překlenovací úvěr navazuje úvěr ze stavebního spoření poskytnutý na dobu 28 let, který
je použit k úplnému doplacení překlenovacího úvěru. Úroková sazba je 2,99 % p. a. s fixací po
dobu prvního roku a následně vždy na 6 let. Splácet budete měsíčně 6 779 Kč po dobu 336
měsíců. RPSN činí 3,15 %, cena za zpracování úvěru je 0 Kč a cena za vedení úvěru je 0 Kč.
Celková částka splatná spotřebitelem za Hypoúvěr od Buřinky je ve výši 2 448 653 Kč. Uvedené
údaje platí za předpokladu čerpání celého úvěru v den jeho poskytnutí se splácením od
následujícího měsíce vždy k 25. dni v měsíci. Úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

Stavební spoření
a úvěry od Buřinky
Společně měníme bydlení v domov.

www.burinka.cz, www.hodnoti.me
Informační linka: 800120120
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Stavební spoření od Buřinky

Úvěr od Buřinky

Hypoúvěr od Buřinky

Chcete si spořit na sen nebo dětem pomoct na startovní čáře
jejich dospělosti? Rádi byste měli finanční rezervu pro klidné
stáří? Stavební spoření je vhodné pro všechny bez rozdílu věku!

Potřebujete vylepšit své bydlení? Plánujete rekonstrukci
kuchyně či koupelny, zateplit dům, vyměnit střechu nebo nová
okna, koupit pozemek, vyplatit spoluvlastníky, optimalizovat
své náklady spojené s úvěrem? Máte zájem o ekologii nebo
moderní technologie?
S Úvěrem od Buřinky si splníte každou svoji představu
o ideálním bydlení a můžete tak vytvořit útulný domov podle
svých představ bez bariér a omezení!

Chcete se přestěhovat z nájemního bydlení do vlastního?
Potřebujete menší či větší byt nebo dům? Uvažujete
o rozsáhlé rekonstrukci své nemovitosti nebo o výstavbě
nové? Plánujete vyplatit spoluvlastníky nebo optimalizovat
své náklady spojené s úvěrem a sloučit své půjčky do jedné?
S Hypoúvěrem od Buřinky to zvládnete rychle a jednoduše
a proměníte své sny a plány ve skutečnost.

BEZ zajištění nemovitostí.

Úvěr zajištěný nemovitostí.

Výhody Stavebního spoření od Buřinky:

Výhody Úvěru od Buřinky:

Výhody Hypoúvěru od Buřinky:

– garantovaný úrok 1 % ročně po dobu 6 let,
– efektivní zhodnocení vkladů až 3,4 % ročně díky státní
podpoře,
– státní podpora až 2 000 Kč ročně,
– vklady jsou ze zákona pojištěny, takže jsou Vaše peníze v bezpečí,
– uspořené prostředky ze stavebního spoření můžete
v budoucnu využít jako vlastní prostředky pro poskytnutí
hypotéky nebo úvěru na bydlení,
– na stavební spoření navazuje výhodný úvěr ze stavebního
spoření,
– smlouvu nezletilých dětí mohou oba rodiče (zákonní
zástupci) vypovědět po vázací době i bez souhlasu
opatrovnického soudu.

– až 2 500 000 Kč bez zajištění,
– doložení účelového použití fotkami PŘED a PO provedené
rekonstrukci,
– spolu s rekonstrukcí je možné financovat i vybavení
domácnosti,
– fixace úrokové sazby 3 roky, 6 let nebo pevná po celou
dobu splácení,
– volitelná doba splatnosti až 18 let,
– vedení úvěru ZDARMA,
– zaplacené úroky z úvěru lze odečíst od daňového základu
a získat tak zpět až 15 %,
– proplatíme již zaplacené faktury a účty až 1 rok zpětně,
– lhůta pro čerpání úvěru je 1 rok.

– volitelná výše úrokové sazby v závislosti na době fixace
3 roky, 6 let nebo 10 let,
– volitelná doba splatnosti až 30 let,
– poskytnutí úvěru a vedení úvěrového účtu ZDARMA,
– zaplacené úroky z úvěru lze odečíst od daňového
základu a získat tak zpět až 15 %,
– proplatíme již zaplacené faktury a účty až 1 rok zpětně,
– lhůta pro čerpání úvěru je až 2 roky,
– z jednodušené podmínky při refinancování stávajících
úvěrů,
–m
 ožno doložit účelové použití prostřednictvím
aktualizace ľ odhadu bez dokládání faktur a účtenek

Zhodnocení vkladů až 3,4 % ročně díky státní podpoře až
2 000 Kč každý rok a na 6 let garantovanému úroku z vkladů
1 % ročně.

Kolik si s Buřinkou naspoříte za 6 let:
Váš měsíční vklad

500

Celkem za
6 let vložíte

36 000

Proč s Buřinkou?
Zhodnocení
vkladů

2 189

Celkově za
6 let získáte

38 189

1 000

72 000

6 628

78 628

1 500

108 000

11 034

119 034

1 700

122 400

12 766

135 166

2 000

144 000

14 972

158 972

Částky jsou uvedeny v Kč před zdaněním a zahrnují standardní ceny spojené
se stavebním spořením.
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– nízké měsíční splátky,
–a
 nuitní splácení, tzn. jistinu úvěru splácíte od samého počátku (ušetříte na úrocích),
– podmínky platí pro nové i stávající klienty,
– není třeba mít předem uzavřenou smlouvu o stavebním spoření, ani naspořené prostředky,
– r ychlé vyřízení úvěru,
–p
 ropracovaný systém klientské podpory při získávání státních dotací (Kotlíkové dotace, Zelená úsporám) – navíc
mimořádná splátka ve výši přiznané dotace zdarma,
– š iroké možnosti financování vybavení domácnosti včetně spotřebičů a volně stojícího nábytku.
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