Online stavební spoření od Buřinky
Parametry produktu
ZHODNOCENÍ
–
–
–
–

Výše úrokové sazby z vkladů 2,5 % ročně garantovaná po dobu 6 let.
Státní podpora 10 % z ročně uspořené částky, maximálně 2 000 Kč za kalendářní rok.
Bonus 2 500 Kč na jednu smlouvu klienta uzavřenou v období od 1. června 2022 do 30. září 2022.
Celkové zhodnocení vkladů až 6,5 % ročně při spoření 20 000 Kč každý rok. Hodnota zohledňuje bonus,
poplatky spojené se stavebním spořením a úroky před zdaněním.

POPLATKY
– Uzavření stavebního spoření online za jednotnou cenu 500 Kč.
– Navýšení cílové částky zdarma pro smlouvy uzavřené od 1. května 2022.
– Cena za správu a vedení účtu 325 Kč ročně (platí se předem a počítá se od doby sjednání na dalších
12 měsíců, nikoliv za kalendářní rok).

PRAVIDLA A PODMÍNKY
– Bonus 2 500 Kč připíšeme na jednu smlouvu klienta sepsanou v období od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2022. Bonus
připíšeme do 1 měsíce od uzavření smlouvy. Při vypovězení smlouvy před uplynutím doby spoření 2 roky
bonus odebereme.
– Online je možno sjednat spoření s cílovou částkou do 1 milionu Kč. Spoření s vyšší cílovou částkou je možno
sjednat jen v pobočkách ČS, případně u našich externích partnerů.
– Výpis 1x ročně k 31. 12. za uplynulý kalendářní rok. Průběh spoření je možné sledovat v internetovém
bankovnictví George.
– Zákonná lhůta doby spoření pro získání nároku na výplatu státní podpory je 6 let.
– Možnost získání úvěru ze stavebního spoření se sazbou 4,5 % ročně po 2 letech.
– Možnost předčasného zrušení spoření před 6. rokem bez sankce, s nárokem na úroky, ale bez nároku
na státní podporu.
– Výpovědní doba 3 kalendářní měsíce s možností rychlé výplaty do týdne bez poplatku v případě
standardních podmínek.
– Vklady jsou ze zákona pojištěny až do výše 100 000 EUR.

