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ČMSS nově poskytuje meziúvěry bez poplatku za vyřízení
Praha, 12. dubna 2017
Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) nově neúčtuje poplatek za vyřízení
nezajištěného úvěru typu Kredit. Klienti tak na tomto poplatku ušetří několik tisíc korun.
Českomoravská stavební spořitelna od 7. dubna neúčtuje poplatek za zpracování žádosti
o nezajištěný meziúvěr Kredit. Doposud tento poplatek činil 0,5 % nebo 1 % z výše meziúvěru
dle jeho typu, min. však 1000 Kč. Např. při meziúvěru ve výši 500 tisíc korun tak mohl poplatek
dosáhnout 5000 Kč, nově je poskytnutí tohoto úvěru zdarma.
ČMSS tak navazuje na úvěrové změny z poslední době. V loňském roce upravila úrokové sazby
nezajištěných meziúvěrů či navýšila maximální výši nezajištěného úvěru až na 900 tisíc korun.
U úvěrů navíc i ve 2. čtvrtletí běží kampaň, v rámci které ČMSS nově uzavřené nezajištěné
úvěry podporuje prémií až 2000 Kč.
Tyto produktové úpravy se odrazily v nárůstu zájmu o úvěry. V 1. čtvrtletí poskytla ČMSS
půjčky v celkovém objemu 6,4 miliardy korun. Oproti stejnému období roku 2016
to představuje nárůst o 52 procent. K výraznému nárůstu přitom došlo především u malých
úvěrů do 1 milionu korun na rekonstrukce a modernizace.
K nárůstu zájmu přispívají i rekordně nízké úrokové sazby. Průměrná úroková sazba úvěrů
ze stavebního spoření dosáhla podle statistik ČNB v lednu hranice 3,41 %, což je o téměř půl
procentního bodu méně než o rok dříve.
Kontakt: Tomáš Kofroň, vedoucí komunikace a tiskový mluvčí ČMSS, Vinohradská 3218/169,
100 17 Praha 10, e-mail: tomas_kofron@cmss.cz, tel.: +420 225 222 106
O ČMSS:
Českomoravská stavební spořitelna je největší českou stavební spořitelnou a největším
poskytovatelem úvěrů v České republice. Vznikla v roce 1993 a od té doby uzavřela více než
5,6 milionu smluv. ČMSS v roce 2015 jako první finanční instituce v ČR překonala hranici
1 000 000 poskytnutých úvěrů, téměř každý čtvrtý dům či byt v ČR byl postaven či
rekonstruován za pomoci peněz od Lišky. Aktuálně má ČMSS zhruba 1,3 milionu klientů.
Akcionáři ČMSS jsou ČSOB (55 %) a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (45 %).

