
Zahřejte své bydlení novým 
kotlem se spoustou benefi tů 



Vyměňte svůj starý kotel za nový. Na jeho 
financování můžete využít rychlý úvěr na 
bydlení od Modré pyramidy.

Nabídka platí pouze pro výměnu kotlů Atmos. 
Ptejte se u svého dodavatele. 

Proč mít Rychloúvěr:

• úroková sazba 3,99 % ročně
• získáte až 800 000 Kč bez zajištění
• úvěr pro vás připravíme zdarma a bez papírování
• splátky si můžete rozložit až na 20 let
• zaplacené úroky si odečtete z daní jako u hypotéky
• máte možnost získat státní podporu až 2 000 Kč ročně
•  informace o všem důležitém prostřednictvím mobilní  

aplikace MP Home

Určete si výši a splatnost Rychloúvěru  
dle svých potřeb a finančních možností

Výše 
Rychloúvěru / 

splatnost
3 roky 5 let 7 let 10 let 15 let

 80 000 Kč  2 272 Kč 1 458 Kč 1 098 Kč   826 Kč   613 Kč

150 000 Kč  4 340 Kč 2 708 Kč 2 035 Kč 1 524 Kč 1 126 Kč

200 000 Kč  5 830 Kč 3 630 Kč 2 703 Kč 2 023 Kč 1 492 Kč

350 000 Kč 10 301 Kč 6 407 Kč 4 753 Kč 3 522 Kč 2 592 Kč

500 000 Kč 14 772 Kč 9 182 Kč 6 810 Kč 5 042 Kč 3 690 Kč

Refinancujte s námi

Přeneste si úvěr k nám a ulevte rodinnému rozpočtu tím, že dosáhnete 
na nižší úrokové sazby a snížíte si měsíční splátky. Navíc máte možnost 
získat tak státní podporu. Kontaktujte nás, rádi s vámi probereme všechny 
možnosti. 

Reprezentativní příklad:
RPSN níže uvedeného příkladu je 4,50 %.

Výše úvěru na bydlení s požadovaným zřízením zástavního práva k pohledávce na 
výplatu vkladu ze stavebního spoření je 100 000 Kč. Splatnost úvěru je 15 let, pevná 
roční úroková sazba s fixací 5 let je 3,99 %. Měsíční splátky: 1.–179. splátka je 760 Kč, 
180. splátka je 696 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího úvěru nevedou k okamžitému 
umořování jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem je 137 084 Kč a celková doba 
trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru je 181 měsíců. S úvěrem jsou dále spojené 
následující úhrady: vedení účtu stavebního spoření a úvěru ve fázi přiděleného úvěru 
25 Kč měsíčně. Pro získání úvěru za nabízených podmínek je nezbytné uzavření 
smlouvy o stavebním spoření.

atmos.eu modrapyramida.cz


