
Úvěr na financování energetických úspor 
a ekologicky šetrných řešení Vašeho bydlení

Rychloúvěr na udržitelné  
bydlení

Hlavní výhody
• nyní výhodná úroková sazba 6,49 % ročně
•  bez zajištění nemovitostí či ručitelem Vám půjčíme až 1 000 000 Kč
• úvěr pro Vás připravíme zdarma a bez papírování
• splátky si můžete rozložit až na 20 let

• zaplacené úroky si odečtete z daní
•  informace o všem důležitém prostřednictvím  

mobilní aplikace MP Home

Pro získání těchto výhod je třeba využít minimálně 50 % finančních prostředků 
z úvěru na financování položek níže:

Reprezentativní příklad (Rychloúvěr na udržitelné bydlení) – platný od 5. 9. 2022: RPSN níže uvedeného příkladu je 7,12 %.
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 6,49 %. Měsíční splátky: 1.–179. splátka je 893 Kč, 180. splátka je 680 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího úvěru nevedou k okamžitému umořování jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem 
je 161 107 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. Modré pyramidě z tohoto sdělení nevzniká žádná povinnost smlouvu uzavřít. Informace 
jsou pouze orientační a v čase se mohou měnit. Aktuální platnou sazbu naleznete na www.modrapyramida.cz.

Určete si výši a splatnost Rychloúvěru na udržitelné bydlení
Výše Rychloúvěru / splatnost 5 let 7 let 10 let 15 let

  100 000 Kč  1 943 Kč  1 491 Kč  1 152 Kč   893 Kč
  150 000 Kč  2 900 Kč  2 222 Kč  1 713 Kč 1 325 Kč
  200 000 Kč  3 882 Kč  2 953 Kč  2 276 Kč 1 758 Kč
  350 000 Kč  6 847 Kč  5 183 Kč  3 962 Kč 3 056 Kč
  500 000 Kč  9 813 Kč  7 424 Kč  5 666 Kč 4 354 Kč
1 000 000 Kč 19 697 Kč 14 897 Kč 11 364 Kč 8 704 Kč

• fotovoltaické elektrárny a bateriová úložiště
• tepelná čerpadla
• kotle na biomasu
• zateplení vnějšího pláště budovy, stropů a podlah
• výměna oken a vnějších dveří
• rekuperační jednotky

• stínící technika (předokenní žaluzie a rolety)
•  systémy pro přípravu teplé vody s využitím solárních panelů  

či tepelného čerpadla
• nádrže, jímky a systémy čištění odpadních/dešťových vod
• systémy využívající teplo z odpadních vod
• zelené/mokřadní střechy a fasády

Věděli jste, že z důvodu vysoké poptávky může být doba 
dodání fotovoltaické elektrárny či tepelného čerpadla až 1 rok 
od objednání? S financováním Rychloúvěrem na udržitelné 
bydlení toto není problém, protože na čerpání prostředků máte 
dostatečně dlouhou dobu.

roční úroková sazba 6,49 %
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