Potřebuje váš
bytový dům
nový kabát?
S úvěrem Obnova proměníte kvalitu svého
bydlení k nepoznání!
Máte v bytech studené zdi a věčnou zimu? Fouká vám okny
nebo zatéká střechou? Rádi byste s tím něco udělali, ale
nemáte prostředky? Právě pro vás je tu úvěr Obnova určený
pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek
na financování rekonstrukcí. Můžete ho však využít nejen
k renovaci, zateplení nebo výměně oken, ale dokonce
i k refi nancování jiného úvěru nebo na koupi bytového domu.
A pozor, dokážeme pokrýt celých 100 % vašeho záměru.

www.burinka.cz

Úvěr Obnova
pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva
Úvěr Obnova je určen na financování oprav a stavebních úprav nemovitostí,
refinancování stávajících úvěrů a privatizace.
Parametry úvěru:
– Maximální výše úvěru bez zajištění je
400 000 Kč na jednu bytovou jednotku
nebo jednoho člena (například společenství
patnácti vlastníků může čerpat úvěr
až 6 000 000 Kč).
– Doba splatnosti až 25 let.
– Anuitně splácený úvěr (bez spořící části
a bez překlenovacího období, stejná splátka
po celou dobu fixace úrokové sazby včetně
poplatků).
S úvěrem OBNOVA můžete:
– Bez nutnosti vlastních zdrojů financovat
až 100 % svého záměru.
– Uskutečnit své plány bez zástavy nemovitostí.
– Vybrat si platnost úrokové sazby.
(po celou dobu splácení nebo fixovanou
na 5, 10 nebo 15 let).
– Ponechat si běžný účet u stávající banky.
– Vkládat zdarma mimořádné splátky.
Výhody úvěru:
– Lhůta pro čerpání je 2 roky od podpisu
smlouvy.
– Bez poplatků za čerpání.
– Bez závazkové provize.
– Bez poplatku za nedočerpání úvěru.
– Buřinka Vám proplatí fakturu až 12 měsíců
zpětně.
– Nízká úroková sazba.
– Zbývajících až 10 % úvěru (max. 500 tis. Kč)
lze dočerpat bez dokládání účelu.

Co můžete s úvěrem Obnova například
realizovat:
– Zateplení fasád.
– Výměnu oken.
– Izolaci a zateplení střechy.
– Opravy vstupních domovních dveří.
– Bezkontaktní přístupové systémy.
– Montáž hlasového a kamerového systém.
– Montáž vestavěných poštovních schránek.
– Renovace balkonů a lodžií.
– Výměnu osvětlení, opravy elektroinstalace.
– Anténní rozvody vč. instalace spol. antén.
– Rekonstrukce a výměny výtahů.
– Instalace zdrojů vytápění.

Více Informací získáte na tel.:
224 309 309 nebo na e-mailu:
obchodni_nabidky@burinka.cz

Společně měníme bydlení v domov.

