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TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 23. února 2015

KOMERČNÍ BANKA SNIŽUJE ÚROKOVÉ SAZBY
HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ
-

Komerční banka se rozhodla snížit úrokové sazby u nejčastěji poskytovaných
hypotečních úvěrů, a to až o 0,30 procentního bodu

-

Hypotéka do 90 % hodnoty nemovitosti (LTV) s fixací od 3 do 7 let je za 1,89 %
p. a., což je historicky nejnižší sazba

-

Objem nově poskytnutých hypoték KB v minulém roce vzrostl o 34 % na 45,8
miliardy Kč

S výrazným snížením úrokových sazeb u hypotečních úvěrů na nejnižší úroveň v historii
přichází s platností od 22. února 2016 Komerční banka. U nejčastěji poptávané hypotéky
s LTV do 90 % při fixaci na období od 3 do 7 let je nyní sazba jen 1,89 % p. a. Aktuální
snížení úrokových sazeb u hypoték od Komerční banky dosahuje až 0,30 procentního
bodu.
„Aktuální nabídka Komerční banky je pro klienty velmi výhodná a vytváří tak dlouhodobou
jistotu nízkých úroků. Pokles úrokové sazby představuje při nejčastěji volené 5leté fixaci
roční úsporu na splátkách více než 10 tisíc korun. Naše nabídka navíc není prozatím
časově omezena,“ uvedl Vladimír Jeřábek, člen představenstva a výkonný ředitel pro
Distribuci KB.
Díky výhodným úrokovým sazbám a bezkonkurenčnímu servisu při sjednání hypotéky
Komerční banka výrazně zvyšuje svoji angažovanost v oblasti financování bydlení. Portfolio
hypoték Komerční banky vyrostlo ke konci roku 2015 meziročně o 14 % na 185 miliard Kč.
Velmi úspěšný byl hypoteční úvěr se zálohovým čerpáním určený pro výstavbu svépomocí.
Tato hypotéka byla v minulém roce oceněna jak v rámci ankety Banka roku 2015, tak
Nejlepší banka 2015.
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KOMERČNÍ BANKA je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného,
podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 421 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,4 milionu klientů, kteří mohou využít
rozsáhlé sítě 396 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 772 bankomaty. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,3
milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.
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