PRODUKTOVÝ LIST
HYPOÚVER INVEST
POPIS PRODUKTU
•

Úver na bývanie zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti na území SR
pre fyzické osoby - nepodnikateľov

KOMU JE PRODUKT URČENÝ?
•

pre fyzické osoby  vo veku od 18 rokov s trvalým alebo dlhodobým pobytom
na území SR

AKÉ SÚ VÝHODY PRE KLIENTA?
Zľavy započítané v úrokovej sadzbe:
• za zasielanie 1,5 násobku splátky na účet 0,50% p. a.
• za aktívne využívanie kreditnej karty 0,10% p. a. (platby 5x20 EUR každých
6 mesiacov)
• za poistenie schopnosti splácať úver s poisťovňou Ergo a.s. 0,50 % p. a.

PARAMETRE PRODUKTU
Výška úveru:
min. 3.300,- EUR a max. 100 % zabezpečenia (vrátane sumy poskytnutej na úhradu
poistenia úveru)
Ak úver predstavuje viac ako 90% z hodnoty zabezpečenia banka účtuje prirážku
k úrokovej sadzbe vo výške 2% p. a.
Účel úveru:
• a) nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti (vrátane vyporiadania BSM),
• b) výstavba alebo zmena dokončených stavieb,
• c) údržba tuzemských nehnuteľností,
• d) splatenie poskytnutého úveru (aj hypotekárneho), použitého na účely podľa
písmen a) až c).
Výstavba - čerpanie bez dokladovania faktúr na základe stavebného povolenia.
Ak je zabezpečením úveru financovaná nehnuteľnosť, čerpanie prebieha
postupne na základe obhliadky a bankou odsúhlasenej hodnoty nehnuteľnosti
Ak je zabezpečením úveru iná nehnuteľnosť
• čestné prehlásenie o rozpočte plánovaných prác.
• prvé čerpanie 80% z úveru, nasleduje obhliadka nehnuteľnosti a až potom čerpanie
zostávajúcich 20% z úveru.
Rekonštrukcia bez dokladovania faktúr na základe súhlasu stavebného úradu
s ohlásenou rekonštrukciou:
• čestné prehlásenie o rozpočte plánovaných prác.
• prvé čerpanie 80% z úveru, nasleduje obhliadka nehnuteľnosti a až potom čerpanie
zostávajúcich 20% z úveru
• ak má klient záujem o vykonanie rekonštrukcie ku ktorej nepotrebuje súhas
od stavebného úradu - musí predložiť faktúry preukazujúce účel.
Kombinácia účelov:
Ak výška úveru nepresahuje 80% z hodnoty založenej nehnuteľnosti môže byť max.
40% zo sumy úveru použitých aj na splatenie bezúčelového spotrebného úveru, alebo
na úhradu faktúr za tovary alebo služby spojené s bývaním, alebo aj bez uvedenia
účelu úveru.
Kúpa v zahraničí:
aj na nadobudnutie nehnuteľnosti v prihraničných oblastiach, avšak predmetom
zabezpečenia musí byť skolaudovaná nehnuteľnosť na území Slovenskej republiky
Z úveru preplatíme aj:
náklady spojené s poskytnutím úveru (poplatky na kataster, znalecký posudok,
poplatky spojené s poskytnutím úveru).

PARAMETRE PRODUKTU
Splatnosť úveru
Min. 1 rok a max. 30 rokov
Zabezpečenie úveru
byt, rodinný dom, rekreačná nehnuteľnosť na celoročné užívanie a polyfunkčná
nehnuteľnosť ak sú aspoň sčasti využívané na bývanie a pozemky s vydaným
stavebným povolením pre budúcu stavbu na nich
Splácanie úveru
úroky z vyčerpanej istiny počas obdobia čerpania úveru, anuitné splátky po skončení
obdobia čerpania

Zjednodušené refinancovanie
•
•
•
•
•
•

pôvodná zmluva o úvere s účelom čerpania úveru na nadobudnutie alebo, výstavbu  
alebo, rekonštrukciu nehnuteľnosti alebo refinancovanie účelového úveru
bez navýšenia pôvodného úveru, resp. - je možné navýšenie len o sankciu
za predčasné splatenie úveru poskytnutého v inej banky
bezproblémové splácanie všetkých úverov min. za posledných 12 mesiacov
nie je potrebné dokumentovať príjem ak do úveru vstupujú tí istí dlžníci ako sú
v pôvodnej zmluve o úvere
akceptujeme pôvodný znalecký posudok na byt alebo rodinný dom bez obmedzenia
veku ak sa zakladá tá istá nehnuteľnosť/ti ako v pôvodnom úvere a nehnuteľnosť
nebola rozostavaná či zmenená. Banka si určí aktuálnu hodnotu nehnuteľnosti.
predloženie vyčíslenia zostatku úveru aj s definíciou záložného práva, ktoré sa
poskytnutím nového úveru vyplatí je podmienkou čerpania úveru

KDE JE MOŽNÉ PRODUKT ZÍSKAŤ?
•

na všetkých pobočkách UCB

ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRODUKTE JE MOŽNÉ ZISKAŤ
•
•

prostredníctvom Online Bankingu (pre klientov UCB so zriadenou službou)
na www.unicreditshop.sk

