
Dlouhodobě spolupracujeme se společností Hypoasistent, která se již od roku 2010 specializuje na posytování 
hypotečních služeb. Hypoasistent spolupracuje s kompletním portfoliem českých bank (např. UniCredit bank, 
Česká spořitelna, Hypoteční banka, Československá obchodní banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Moneta 
Bank, Wuestenrot, Equabank, Sberbank, Oberbank, mBank atd.) a nabízí klientům komplexní službu zajištění 
hypotéky na klíč včetně porovnání hypoték, zajištění odhadu nemovitosti a dojednání snížených úrokových 
sazeb.

PROČ SE OBRÁTIT PRÁVĚ NA HYPOASISTENT?
•  spolupracujeme se všemi významnými hypotečními bankami v ČR 
•  pro činžovní dům Nad Malým mýtem máme zpracovanou kompletní požadovanou dokumentaci od bank
•  umíme hypotéku pro každého (podnikatele, investory, klienty s příjmem ze zahraničí apod.)
•  vyjednáme vám skvělou hypotéku na míru:
 o  zajistíme vám nejnižší úrokové sazby
    (vyjednané speciálně pro budoucí majitele domu Nad Malým mýtem)
 o  hypotéku pro vás zajistíme kompletně na klíč
 o  zajistíme vám odhad kupovaného bytu pro vybranou banku
 o  nemusíte platit poplatek za zpracování úvěru
 o  nemusíte platit poplatek za správu úvěru
 o  rychlé schvalování hypotéky a naprostá diskrétnost je samozřejmostí 

JAK TO FUNGUJE?
•  seznámíme vás s možnostmi a základními parametry hypoték 
•  porovnáme vám nabídky jednotlivých bank
•  dojednáme individuální slevy ve vybrané bance a využijeme slev připravených pro činžovní 
    dům Nad Malým mýtem
•  vyřídíme odhad a potřebné dokumenty
•  hypotéku zpracujeme během několika dní
•  služby Hypoasistent jsou zcela bezplatné

ORIENTAČNÍ PROPOČET HYPOTÉKY

HYPOTÉKA NA MÍRU

HYPOASISTENT s.r.o., Sokolovská 55, 186 00 Praha 8, IČ: 24663794, společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164402.

Měsíční splátky odpovídají úrokové sazbě 2,09 %, akutální přehled nejnižších sazeb 
naleznete na www.hypoasistent.cz. Nejnižší úrokovou sazbu pro Vaši konkrétní hypotéku 
dojedná hypoteční makléř Hypoasistent.
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výše hypotéky měsíční splátka 
na 20 let

měsíční splátka 
na 25 let

měsíční splátka 
na 30 let

1.000.000 5 246 Kč 4 431 Kč 3 894 Kč

1.500.000 7 868 Kč 6 646 Kč 5 841 Kč

2.000.000 10 491 Kč 8 862 Kč 7 789 Kč

3.000.000 15 737 Kč 13 293 Kč 11 683 Kč

ad Malým
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