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Hypotéky u CREDITAS začínají nyní na sazbě 1,89 % p.a. 

Hypotéky od Banky CREDITAS dostaly od pondělí 20. července atraktivnější sazbu. Z předchozích 

2,09 % klesla sazba na 1,89 %, tedy o 0,2 procentního bodu. Nejen sazbou, ale i dalšími parametry 

jde o jednu z nejlepších nabídek na trhu.  

„Kombinace velmi nízké sazby a dalších benefitů, které CREDITAS u hypotéky má, z ní činí top nabídku na 

trhu. Na rozdíl od některých konkurentů například získání sazby nepodmiňujeme uzavíráním různých 

pojištění schopnosti splácet či životních pojištění. Také pojištění nemovitosti si klient vybírá sám dle svých 

preferencí,“ říká Věra Pavlišová, ředitelka retailového bankovnictví Banky CREDITAS.  

Na sazbu 1,89 % ročně lze dosáhnout u hypoték na nemovitosti k bydlení s výší úvěru do 80 % hodnoty 

nemovitosti a s fixací sazby na 3 roky. 

Banka CREDITAS má hypotéky v nabídce od září roku 2019. Hypotéky poskytuje s pevnou úrokovou 

sazbou, již si lze zafixovat na 3, 5, 7 nebo 10 let. Výše úvěru může dosahovat až 90 % hodnoty zastavené 

nemovitosti s tím, že úvěr může být zajištěn i více nemovitostmi. Kromě hypotéky na vlastní bydlení je 

v nabídce i hypotéka na investici, kdy se zakoupená nemovitost využívá k pronájmu, a také tzv. americká 

hypotéka, což je neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí.  

 

Klient může kdykoli hypoteční úvěr splatit, případně vložit mimořádnou splátku, a to zcela zdarma, bez 

sankcí či poplatků. Úvěr může a nemusí být splácen z běžného účtu vedeného u Banky CREDITAS. Ani 

zde se ale žadatelé nemusejí obávat poplatků, protože vedení účtu je zdarma. Jednou z výhod také je, že 

si klient sám může vybrat poskytovatele pojištění zastavené nemovitosti dle vlastního výběru.  

 
 

Reprezentativní příklad hypotéky od Banky CREDITAS: Výše úvěru 1 800 000 Kč, splatnost 25 let při 300 měsíčních splátkách 
zahrnujících jistinu i úrok, výše splátky 8 068 Kč, poslední splátka 8 044 Kč. Úroková sazba s 5letou fixací 2,49 % p.a., sazba je 
pevná po dobu fixace, ne po celou dobu splácení úvěru. RPSN 2,6 %. Celková částka splatná spotřebitelem 2 428 326 Kč. 
Zajištění zástavou nemovitosti. Jednorázové poplatky: vklad a výmaz zástavy v katastru nemovitostí 4000 Kč, zpracování úvěru a 
dokumentace 2700 Kč, odhad nemovitosti 1000 Kč, výpis z katastru nemovitostí 250 Kč. Náklady na pojištění nemovitosti nejsou 
započítány. Reprezentativní příklad má pouze informativní charakter, parametry poskytnutého úvěru se mohou lišit. 

 

Více informací na https://www.creditas.cz/hypoteka-na-bydleni  

 
 
Kontakt pro média: e-mail: pr@creditas.cz 

 

INFORMACE O BANCE CREDITAS: 
CREDITAS působí na finančním trhu už 24 let. Majoritním vlastníkem banky je finančník a investor Pavel Hubáček. Banka CREDITAS se zaměřuje 
především na nadstandardní zhodnocení úspor pro retail, pro firmy pak nabízí na míru šité úvěry a bezkonkurenční devizové konverze. Jako jedna 
z prvních spustila API a připojila do svého internetového bankovnictví účty dalších bank. Jako první v Česku spustila multibankovní aplikaci Richee. 
V současné době má banka přes 100 tisíc klientů a bilanční sumu převyšující 75 mld. Kč.  
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