
Jednoduchými kroky k nejvýhodnější hypotéce pro členy odborů 

 

Všichni odboráři, kteří zvažují pořízení vlastního bydlení na úvěr, mají možnost využít nabídku přes 

program Odbory Plus se zvýhodněním úrokových sazeb u největších hypotečních bank.  

Díky síle 450tisícové základny 29 svazů ČMKOS mohou členové odborů po registraci do programu Odbory 

Plus využít různých slev v procesu vyřizování hypotéky. Slevy se týkají úroků, poplatků za vyřízení a 

případně doprovodných nákladů (odhad ceny nemovitosti, výpisy z rejstříků atd.) 

Pro získání zvýhodněné hypotéky se zaregistrujte do programu Odbory Plus na adrese 

www.odboryplus.cz a požádejte, aby vás kontaktoval specialista, který vám zařídí slevu a provede vás i 

celým procesem vyřízení hypotéky. 

4 základní otázky, které lze očekávat při žádosti o hypotéku 

Věnujte pozornost následujícím 4 otázkám, na které se vás ve spojení s hypotékou bude specialista 

ptát: 

1. ZÁSTAVA: Jakou nemovitostí budete ručit a jaká je cena této nemovitosti? 

Chcete-li získat hypotéku, musíte mít nemovitost (byt, RD, pozemek,...), kterou můžete ruči bance. Ručit 

přitom můžete kupovanou nebo jinou nemovitostí. 

2. PŘÍJMY: Jaké máte měsíční příjmy po odečtení veškerých závazků? 

Žádat můžete o hypotéku s prokazováním příjmů, nebo bez něj. První z nich je výrazně levnější než ta druhá. 

3. PLATEBNÍ HISTORIE: Víte o tom, že byste se v minulosti opozdili se splátkou nějakého úvěru? 

Důležitá je vaše historická platební morálka. Vaši platební historii si banky zjišťují v platebním registru, 

některé potom i v nebankovním registru a registru SOLUS. 

4. SPLATNOST: Jak dlouho ještě budete v produktivním věku a jak vysoká splátka hypotéky je pro vás 

přijatelná? 

Hypotéku můžete získat se splatností až 40 let. Tím, co rozhoduje o splatnosti hypotéky je především váš 

věk. 

Vyřizování hypotéky na vlastní pěst? 

Většina lidí se v nabídce hypoték těžko orientuje. Ti, kteří si někdy vyřizovali hypotéku na vlastní pěst, by se 

již prý do podobné akce znovu nepustili. Chcete-li si sami shromáždit nabídky např. 10 bank, musíte počítat 

se dvěma týdny času. Navíc se setkáte s nabídkami, v nichž se budete orientovat jen stěží, nedostanete hned 

tu nejnižší úrokovou sazbu a o souvisejících poplatcích se nic nedozvíte. S odstupem času pak nebudete 

schopni zrekapitulovat jednotlivé nabídky a objektivně si vybrat. 

Výhodná hypotéka snadno, rychle a bez únavného smlouvání o sazbě 

Našli jste si perfektní byt v centru města, nebo objevili vysněný dům s velkou zahradou na venkově? Odbory 

Plus vám maximálně usnadní a zefektivní proces získání výhodné hypotéky na míru a navíc se slevou. 

Vyhnete se zbytečnému obíhání bank a handrkování se o nejlepší úrokovou sazbu, protože získáte hned tu 

nejnižší. Ve výsledku tak ušetříte svůj čas, starosti a hlavně peníze! 


