
Příklad úvěru na pořízení
družstevního bydlení za 1� 000� 000 Kč

Výše úvěru 1� 000� 000 Kč

Měsíční splátka 6� 318 Kč

Úroková sazba 4,35 %

Fixace úrokové sazby 3 roky

Splatnost úvěru 20 let

Přijďte si do Buřinky 
pro bezkonkurenční úvěr 
na družstevní bydlení.
Kupujete družstevní byt a potřebujete pomoci s jeho fi nancováním? 
S Buřinkou to pro vás bude mít řadu výhod!
- Půjčíme vám až 3 500 000 Kč.
- S úrokovou sazbou 4,35 % p.a. 
- Navíc neručíte žádnou nemovitostí.
- Nově také prodlužujeme dobu splatnosti na 20 let.
-  Pořídit si můžete byt od právnické nebo fyzické osoby, novostavbu i starší byt.

Zaujala vás tato nabídka, ale úvěr (jehož účelem byla bytová potřeba) již máte u jiné stavební 
spořitelny či banky? Nevadí, do Buřinky můžete snadno svůj stávající úvěr refi nancovat.

Reprezentativní příklad:
Úvěr od Buřinky ve výši 1 000 000 Kč se splatností 20 let a roční úrokovou sazbou 4,35 % se 
skládá z překlenovacího úvěru poskytnutého s úrokovou sazbou 4,35 % p. a. (pevná sazba) 
na 2 roky do přidělení úvěru ze stavebního spoření. Splácet budete měsíčně 6 318 Kč po 
dobu 24 měsíců. Za zpracování úvěru zaplatíte jednorázově 7 500 Kč, za vedení úvěru 0 Kč. 
Na překlenovací úvěr navazuje úvěr ze stavebního spoření ve výši 941 131,36 Kč poskytnutý 
na dobu 18 let, který je použit k úplnému doplacení překlenovacího úvěru. Úroková sazba 
je 4,35 % p. a. s fi xací po dobu prvního roku a následně vždy na 3 roky. Splácet budete 
měsíčně 6 318 Kč po dobu 18 let. Cena za zpracování a vedení úvěru je 0 Kč. Celková částka 
splatná spotřebitelem za Úvěr od Buřinky je 1 518 865,30 Kč. RPSN činí 4,57 %. Uvedené 
údaje platí za předpokladu čerpání celého úvěru v den jeho poskytnutí se splácením 
od následujícího měsíce vždy k 25. dni.

Společně měníme bydlení v domov.


