
Jedinečná nabídka pro vlastníky bytových domů – zvýhodněné úvěry pro bytové domy na regeneraci bytových
domů a pro zajištění moderního sociálního bydlení.

Komerční banka je správcem Fondu rozvoje měst a jako jediná v České republice poskytuje nízkoúročené úvěry 
na opravy a modernizace bytových domů a zajištění moderního sociálního bydlení. Zvýhodněné prostředky jsou
z evropských fondů, které Státní fond rozvoje bydlení získal prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Ve fondu je připraveno 600 mil. Kč pro 41 měst v ČR s Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM). 
Program JESSICA nabízí vlastníkům bytových domů a domů pro sociální bydlení nízkoúročené úvěry, 
např. 0,71 % p. a., fixovaných na dobu 10 let. Úroková sazba je dále odstupňována podle délky splatnosti, 
kterou je možné zvolit až na 30 let. 

Úrokové sazby pro vlastníky bytových domů Úrokové sazby pro sociální bydlení
do 10 let = 0,71 % p. a. do 10 let = 0,71 % p. a.
10–20 let = 1,71 % p. a. 10–20 let = 1,5 % p. a.
20–30 let = 2,71 % p. a. 20–30 let = 2 % p. a.

Sazby vycházejí z Referenční sazby EU stanovené  k 1. 1. 2014.

Základní parametry úvěrů:
■ výše úvěru: 1–120 mil. Kč  ■ zdarma komplexní zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr
■ maximální doba splatnosti: 30 let ■ zdarma poskytnutí úvěru
■ minimální vlastní zdroje: 10 %  ■ zdarma vedení úvěru
■ předčasné splacení: povoleno bez omezení

Příklady účelů rekonstrukce a modernizace bytových domů:
■ zateplení vnitřních konstrukcí a obvodového pláště včetně výměny oken a dveří
■ rekonstrukce technického vybavení domu (např. otopná soustava, rozvody tepla, plynu, vody, vzduchotechnika, výtahy)
■ výměny nebo modernizace lodžií, balkonů, zábradlí
■ odstranění statických poruch nosných konstrukcí
■ sanace základů a hydroizolace spodní stavby
■ zajištění moderního sociálního bydlení renovací stávajících budov

Neváhejte a využijte tuto omezenou nabídku zvýhodněných úvěrů na rekonstrukce a modernizace bytových
domů. S jakýmikoli dotazy se obraťte na pracovníky Komerční banky – rádi a ochotně Vám sdělí veškeré
detaily k tomu, jak výhodně modernizovat Váš bytový dům. 
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