Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.
Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 47 11 52 89, zapsaná v OR u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1714

přehled
Přehled úrokových sazeb platných od 1. 6. 2016
Pro výši úrokové sazby je určující datum uzavření smlouvy o stavebním spoření nebo datum podpisu žádosti o úvěr.

Úrokové sazby z vkladů a z úvěru ze stavebního spoření - fyzické a právnické osoby
Úroková sazba z vkladů

Úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření

ProSpoření OF-S

1,10* % p.a.

3,99 % p.a.

ProÚvěr OY-U

0,50 % p.a.

1,99 % p.a.

ProÚvěr OZ-U

0,50 % p.a.

3,49 % p.a.

PÚ tarif OF-P
Úroková sazba z vkladů po uplynutí 6 let
spoření a splnění dalších podmínek

0,10 % p.a.

2,99 % p.a.

0,5 % p.a.

3,50 % p.a.

* úroková sazba je složena ze základní úrokové sazby 1,0 % p.a. a bonusu 0,1 % p.a. (bonus platí pouze pro fyzické osoby). Podmínky zvýhodnění
smlouvy o stavebním spoření "ProSpoření s bonusem" jsou součástí smlouvy o stavebním spoření.

Úrokové sazby z překlenovacích úvěrů - fyzické osoby

Půjčka ProBydlení Expres

4,89 % p.a.

ProSpoření OF-S, ProÚvěr OZ-U,
tarifní varianta OF: spořicí, tarifní varianta OF
pro smlouvy uzavřené do 12. 10. 2014
5,89 % p.a.

Půjčka ProBydlení

5,59 % p.a.

6,59 % p.a.

PÚ-tarif OF-P a tarifní
varianta OF : úvěrová

Úrokové sazby zohledňují Slevu Wüstenrot ve výši 0,30 % p. a.
Sleva Wüstenrot je sleva pro žadatele o úvěr (účastníka stavebního spoření, případně jeho manžela/ku, registrovaného partnera/ku, druha/družku,
přičemž druh/družka musí být uveden/a v úvěrové smlouvě, nebo jeho nezletilé dítě), pokud je klientem, tzn. má uzavřenou jinou smlouvu či smlouvy
o finančních službách s WSS nebo WHB a tato smlouva nebo smlouvy jsou dosud (k datu podepsání žádosti o úvěr) účinné (nejsou ukončené)
případně ve fázi návrhu.
Úroková sazba se snižuje o 1% p. a. při zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti.
Úroková sazba se snižuje o 1 % p. a., pokud úspora na účtu stavebního spoření je minimálně ve výši 40 % cílové částky.

Úrokové sazby z překlenovacích úvěrů - právnické osoby
PÚ-tarif OF-P a tarifní
varianta OF: úvěrová
Půjčka ProBydlení Revit

3,09 % p.a.

ProSpoření OF-S, ProÚvěr OZ-U,
tarifní varianta OF: spořicí, tarifní varianta OF
pro smlouvy uzavřené do 12. 10. 2014
4,09 % p.a.

