
Jak v dnešní době získat 
úrokovou sazbu 2,9 %?
Dotovaná hypotéka.
Návod jak si snížit splátku hypotéky s finančním bonusem přímo 
od developera.



Vysoké úrokové sazby,
a jak s nimi pracovat?

Vysoké úroky na hypotékách zaznamenal aktuálně asi každý, kdo vlastní či si plánuje pořídit vlastní 
nemovitost s financováním pomocí hypotečního úvěru.
  
 V červenci 2021 dosahovala průměrná nabídková sazba 2,61 %, ale za poslední rok se rake-
tově vyhoupla. Hypoindex sleduje vývoj na  trhu od roku 2003, přičemž nejvyšší byl průměrný úrok 
v letech 2007 až 2010, a to zhruba na úrovni 5,5 až 5,8 %. Tehdy šlo ještě o úroky u sjednaných 
hypoték, takže nabídkové sazby byly o něco vyšší, přibližně kolem 6 %.

Aktuální stav je však následovný: “Průměrný nabídkový úrok 6,24 % je počítaný k 11. červenci pro 
úvěry do 80 % odhadní ceny nemovitosti (jde o ukazatel známý pod zkratkou LTV). Za poslední 
měsíc stoupla průměrná nabídková sazba hypoték o 0,53 procentního bodu, od konce loňského 
roku už o 2,43 procentního bodu.”

Zdroj: https://www.penize.cz/hypoteky/434291-hypoteky-jsou-rekordne-drahe-uroky-stouply-nad-6

 Možnost, jak můžeme s úrokovou sazbou pracovat, je například poohlédnout se po svém 
okolí, zda neznáme někdo, kdo pracuje v bance a mohl by vám vyjednat lepší podmínky.

 Další možností je najít developera, který nabízí tzv. Dotovanou hypotéku, kdy se jedná o 
finanční bonus, nikoliv o vyjednání lepších podmínek v bance. Je tedy důležité abyste v bance 
prošli bonitně a získali hypotéku. Dotovaná hypotéka pak slouží jako kompenzační bonus, který 
vám pomáhá vykrýt výdaje na měsíční splátku, jako byste měli nižší úrokovou sazbu. Je možné 
si kompenzační bonus, který vám pomáhá vykrýt výdaje na měsíční splátku jako byste měli nižší 
úrokovou sazbu. Je možné si kompenzační bonus nechat vyplatit jendorázově, nebo jej využít 
jako slevu na nemovitost. Dotovanou hypotéku si developeři nastavují každý jednotlivě a může být 
časově omezená, nebo finančně zastropovaná.

https://www.penize.cz/hypoteky/434291-hypoteky-jsou-rekordne-drahe-uroky-stouply-nad-6


Dotovaná hypotéka 2,9 %
od Jakeš Development.

 Dotovanou hypotéku s úrokovou sazbou 2,9 % nabízíme klientům při koupi našich nemovi-
tostí ve vybraných projektech, a to:

 - Strakoschova vila v Kutné Hoře
 - Gemini v Kolíně
 - Rezidence Masarykova v Humpolci

Podmínky akce:

1. Akce je určena pouze pro fyzické osoby, s limitem jedna jednotka na osobu.

2. Akce se nevztahuje na spotřebitelské úvěry a půjčky.

3. Akce spočívá v poskytnutí kompenzace části úrokových nákladů klienta (kupujícího) formou 
snížení kupní ceny jednotky v projektech Strakoschova vila, Gemini Kolín a Masarykova Rezidence. 
Výše kompenzace bude vypočtena jako rozdíl mezi úroky, které klient zaplatí za svůj hypoteční 
úvěr v závislosti na výši poskytnuté úrokové sazby (maximálně však do výše 6,0 % p.a.) a úroky, 
které by klient zaplatil při úrokové sazbě 2,9 % p.a. Tato kompenzace je aplikovatelná podobu max-
imálně 24 měsíců od prvního čerpání hypotečního úvěru.

4. Právo na poskytnutí kompenzace v rámci akce vzniká uzavřením příslušné smluvní doku-
mentace mezi prodávajícím jednotky a klientem. V případě rozporů mezi těmito pravidly a přísluš-
nou smluvní dokumentací má smluvní dokumentace přednost.

5. Akce může být kdykoliv zrušena a její podmínky mohou být měněny. Případné zrušení akce 
nebo změny podmínek akce nebudou mít vliv na práva klientů z již uzavřené smluvní dokumen-
tace.

 

Spočítejte si orientační splátku na hypoteční kalkulačce našeho partnera nebo kontaktujte naši 
hypoteční poradkyni.

Tato akce platí při sjednání hypotečního úvěru přes naší hypoteční poradkyni.

https://www.strakoschova.cz/
https://www.geminikolin.cz/
https://www.rezidencemasarykova.cz/
https://www.hypoasistent.cz/hypotecni-kalkulacka


Jakeš Development pomáhá s vysokými 
úrokovými sazby.

 Jsme rodinná developerská společnost plná energie a nápadů. Náš tým se skládá z 
odborníků ve svém oboru a tím dokážeme zajistit kompletní a kvalitní servis, který vždy přinese 
výborné výsledky. Našimi klienty jsou investoři, majitelé pozemků i obyčejní lidé, kteří hledají nebo 
prodávají nemovitost.

 Pokud v současné době plánujete koupit nemovitost pro své bydlení nebo na investici, jsme 
tu pro vás kdykoliv. Můžete nám zavolat nebo napsat a poradit se, jaké jsou nejlepší možnosti 
financování.

Kontaktní osoba: Vojtěch Pleva
Telefon:   +420 773 080 333
E-mail:   v.pleva@jakesdevelopment.cz

Současná nabídka developerské společnosti Jakeš Develoment s.r.o.:
> https://www.jakesdevelopment.cz/

Mohlo by vás také zajímat:

Družstevní bydlení - Když nedosáhnu na hypotéku
 - Vlastní nemovitost s 20 % vlastnímy zdroji, pokud Vás banky s hypotékou odmítají.
 > https://www.jakesdevelopment.cz/družstevní-bydlení

Shell&Core - Kupte byt se slevou a dokončete si ho podle sebe
 - Kupte nemovitost bez finálních povrchů (podlahy, dveře, obklady) a dokončete ji po svém.
 > https://www.jakesdevelopment.cz/shell-core

Investice do nájemních bytů s možností garantovaného nájmu
 - Naučte se investovat do nájemních bytů a získat tím pasivní příjem.
 > https://www.jakesdevelopment.cz/garantovany-najem

https://www.jakesdevelopment.cz/
https://www.jakesdevelopment.cz/dru%C5%BEstevn%C3%AD-bydlen%C3%AD
https://www.jakesdevelopment.cz/shell-core
https://www.jakesdevelopment.cz/garantovan%C3%BD-n%C3%A1jem

