Vážená paní, Vážený pane
jako finanční poradce se již řadu let specializuji na poradenství v oblasti hypotečních úvěrů, zejména pak na minimalizaci
rizika „fixačního období“ a s tím spojené úspory na přeplatku.
V rámci opatření České národní banky došlo v minulém roce ke zpřísnění podmínek pro poskytování spotřebitelských
úvěrů na bydlení ( hypoték), což má za následek poměrně rychlý růst průměrné úrokové sazby, která v současné době
atakuje 3% ročně s prognózou naznačující její další zvýšení. Doby, kdy se hypotéka dala sjednat za úrokovou sazbu pod 2 %
ročně, jsou zdá se pryč a neočekává se, že by úrokové sazby opět klesaly na úroveň z konce roku 2016.
ořízení bytu, domu, případně jeho rozsáhlejší modernizace, rekonstrukce jsou vzhledem k ceně nemovitostí, stavebních
prací a materiálu často realizovány pomocí hypotečního úvěru. Ve většině případů se jedná o finanční závazek na 2 a více
let. romě běžných rizik spojených se závazkem, podstupujete i specifické riziko v podobě fixačního období. eho délka
je sjednána ve smlouvě o hypotečním úvěru a po jejím uplynutí má poskytovatel úvěru, zpravidla banka, právo upravit
do té doby sjednanou úrokovou sazbu dle vlastního uvážení, či s ohledem k situaci na finančním trhu.
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V přehledové tabulce je modelový příklad, který znázorňuje možný scénář vývoje úrokových sazeb u Vaší hypotéky.

okud Vás možnost úspory zaujala, kontaktujte mě na níže uvedeném čísle pro domluvení osobní schůzky, kde Vám
bezplatně představím, jak výše uvedenou úsporu realizovat.
ozsah poskytovaných služeb
spora na přeplatku u hypotečních a spotřebitelských úvěrů
onsolidace spotřebitelských úvěrů
ontrola nastavení pojistných a úvěrových produktů formou porovnání u 1 pojiš oven, 11 bank a 3 stavebních spořitelen
tak, aby odpovídal poměr „výkon a cena“
Financování bytových potřeb (rekonstrukce, vybavení bytu) s možností využití řádného úvěru ze stavebního spoření ve
výši 100.000 č na jedno rodné číslo, ze kterého při správném nastavení uhradí přeplatek na úrocích stát
Hypoteční makléř

Realitní makléř

Lukáš Beťák
Info@lukasbetak.cz
605 514 425
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sme si vědomi významu ochrany osobních údajů a přijali jsme všechna potřebná opatření související s dodržováním příslušných právních předpisů, zejména
nařízení E 2016/6 ( tzv. D ). Získáním osobních údajů z veřejného seznamu na základě zákona 0/200 b., o některých službách informační
společnosti nedochází zasláním adresné nabídky klasickou poštou k porušení zásad ochrany osobních údajů.
Informujeme Vás že z Vašich osobních údajů zpracováváme jméno, příjmení a adresu, které jsou uveřejněné v katastru nemovitostí, a to za účelem oslovení
formou nabídky či výzvy. o jejím odeslání již k žádnému zpracovávání ani uchovávání či archivaci Vašich osobních údajů nedochází.

