
PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ
„HYPOSLEVY“

Účelem Hyposlevy je zájemcům o nové bydlení zastropovat úrokovou sazbu hypotečního
úvěru ve výši 2,99% p.a. a to na předem dané období.

Hyposlevu je možno čerpat na vybrané nemovitosti v projektu RD Březno zakoupené nebo
rezervované v době do 31.3. 2023.

V rámci Hyposlevy prodávající pozemku, společnost RD Březno s.r.o. („RDB“), poskytne
zájemci prostředky na úhradu části splátky hypotečního úvěru, a to formou dodatečné slevy z
kupní ceny pozemku. Pokud tedy někdo:

a) do svého vlastnictví koupí pozemek v rámci projektu RD Březno;
b) získá hypoteční úvěr na koupi pozemku prostřednictvím společnosti BIDLI

Finance a Poradenství, s.r.o.,

může získat Hyposlevu, v jejímž důsledku bude muset ze svého vydat stejnou částku, jakou by
hradil, pokud by úroková sazby jeho úvěru činila třeba jen 2,99 procent.

Hyposleva se poskytuje v rozsahu úvěru do maximální výše kupní ceny pořizované
nemovitosti. V případě požadavku zájemce o vyšší úvěr (např. na vybavení atd.) bude se výše
Hyposlevy projednávat individuálně.

Hyposleva se poskytuje na dobu od splnění podmínek pro její obdržení do ukončení období
fixace výše úroku z úvěru, nejvýše ale na dobu 3 let od uzavření příslušné úvěrové smlouvy.
Při delší fixaci je hyposleva poskytována pouze na období 3 let.

Hyposleva se pak poskytuje nejvýše v rozsahu ekvivalentu úroku 3 % (např. místo 5,99 % bude
sazba efektivně činit 2,99 %), nejvýše ale do snížení sazby na 2,99 % (např. místo 5 % bude
sazba činit opět 2,99 %). Konkrétní částky vám představí průvodce financemi ve společnost
BIDLI.



PŘÍKLADY HYPOSLEVY

PŘÍKLAD 1

Kolik by bylo hrazeno bez Hyposlevy: Kolik by bylo hrazeno s Hyposlevou:

Výše úvěru: 5 000 000 Kč

Doba splatnosti: 30 let

Úroková sazba: 5,99%p.a.

Výše měsíční anuitní splátky: 29 945 Kč

Výše úvěru: 5 000 000 Kč

Doba splatnosti: 30 let

Úroková sazba 2,99% p.a.

Výše měsíční anuitní splátky: 21 053 Kč

HYPOSLEVA: 8 892 Kč měsíčně

PŘÍKLAD 2

Kolik by bylo hrazeno bez Hyposlevy: Kolik by bylo hrazeno s Hyposlevou:

Výše úvěru: 5 000 000 Kč

Doba splatnosti: 20 let

Úroková sazba: 5,99%p.a.

Výše měsíční anuitní splátky: 35 792 Kč

Výše úvěru: 5 000 000 Kč

Doba splatnosti: 20 let

Úroková sazba 2,99% p.a.

Výše měsíční anuitní splátky: 27 704 Kč

HYPOSLEVA: 8 088 Kč měsíčně



Upozornění

Termíny „Hyposleva“ a „sleva na úrocích“ jsou použity pouze pro názornost a srozumitelnost.
Princip poskytované slevy má charakter slevy z kupní ceny. BRD není držitelem bankovní
licence a neposkytuje finanční služby. RDB není ani nebude v jakémkoli kontaktu s financující
bankou zájemce. RDB bude provádět výplatu slevy na účet zájemce, a bude výlučně
odpovědností zájemce řádně plnit své závazky vůči financující bance. RDB tuto odpovědnost v
žádném případě nepřebírá. Výsledné schválení slevy podléhá schválení RDB.

Nárok na Hyposlevu může zaniknout nebo se výše poskytované slevy může změnit v případě,
že zájemce původní hypoteční úvěr refinancuje, provede částečnou nebo úplnou splátku,
nebo změní jeho podmínky před vypršením lhůty na kterou je sleva kalkulována.

Tato informace je poskytována pro informativní účely a není možno jí chápat jako příslib,
závazek nebo návrh na uzavření smlouvy ze strany RDB. Konkrétní podmínky Hyposlevy budou
řešeny v samostatné dohodě uzavřené mezi stranami spolu se smluvní dokumentací na
prodej pozemku a pouze na základě takové samostatné dohody vznikne závazek RDB
Hyposlevu poskytnout.


