TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 11. května 2015

ÚROK U OSOBNÍHO ÚVĚRU KOMERČNÍ BANKY
SPADL NA 7,9 % P. A.
-‐

Jednoduchá, rychlá a bezpečná půjčka od Komerční banky s transparentními
podmínkami od počátku úvěru,

-‐

Peníze jsou k dispozici již za půl hodiny, půjčka 100 tisíc Kč s měsíční splátkou 1800
Kč (splatnost šest let),

-‐

V rámci akční nabídky je Osobní úvěr KB bez poplatků,

-‐

Nejbezpečnějším poskytovatelem spotřebitelských úvěrů v ČR je podle nezávislé
studie Navigátor bezpečného úvěru Komerční banka.

Od května Komerční banka snížila úrokové sazby Osobního úvěru, takže ho lze získat již se sazbou
od 7,9 % p. a. (RPSN od 8,2 % p.a.). Navíc výrazně zjednodušila a zrychlila schvalovací proces.
Klient může mít peníze k dispozici na svém účtu již za 30 minut. Například u úvěru ve výši 100 tisíc
Kč se splatností šest let činí měsíční splátka po celou dobu splácení pouze 1800 Kč.
„Celý schvalovací proces je velmi rychlý, jednoduchý, bezpečný a bez nutnosti navštívit pobočku.
Je-li vše v pořádku, má klient do půl hodiny peníze k dispozici na svém běžném účtu. Nabízíme
transparentní a rovné podmínky pro všechny, a to již od počátku úvěru,” uvedl Radek Basár,
zástupce výkonného ředitele pro Marketing a Komunikaci KB.
Komerční banka je podle nezávislé studie Navigátor bezpečného úvěru, kterou zpracovala Univerzita
Karlova a společnost EEIP, nejbezpečnější poskytovatel spotřebitelských půjček za rok 2014. Studie
navazuje na doporučení Národní ekonomické rady vlády, jak řešit zadlužování Čechů, kterým je
zlepšování finanční gramotnosti. Bezpečný je podle Navigátoru takový úvěr, jehož parametrům
žadatel rozumí, zná kvalitu vybraného poskytovatele a chápe důsledky splácení i nesplácení tohoto
úvěru.
Podle garanta projektu, profesora Michala Mejstříka, potřebují zájemci o půjčku srozumitelný
žebříček sestavený právě na základě nejdůležitějších kritérií, která by měli sami zkoumat.
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Reprezentativní příklad
Výše úvěru 100 000 Kč, splatnost 6 let, úroková sazba 7,9 % p.a., RPSN 8,2 % p.a., 1. splátka 438 Kč, 2. – 71. splátka 1 768
Kč, 72. splátka 1 742 Kč, celková splátka splatná spotřebitelem 125 940 Kč. Poplatek za sjednání úvěru 0 Kč, měsíční
poplatek za spravování úvěru 0 Kč, měsíční poplatek za běžný účet / balíček 0 Kč, měsíční poplatek za elektronický výpis 0
Kč. Příklad je spočítán k datu 1. 5. 2015 a termínu splácení úvěru vždy k 20. dni v měsíci.

KOMERČNÍ BANKA je jedinou českou veřejně obchodovanou bankou. K 30. březnu 2015 měla KB 42 461 akcionářů, z toho 37 322 fyzických osob z České republiky. Komerční banka
udržuje solidní úroveň kapitálu a likvidity i ve srovnání se zvýšenými kapitálovými požadavky České národní banky pro systémově důležité finanční instituce a je připravena na splnění
požadavků regulačního rámce Basel 3 zaváděných postupně od roku 2014.
KOMERČNÍ BANKA je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví.
Celkem 8 434 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,5 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 759
bankomatů. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,3 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.
www.kb.cz
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