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Tisková zpráva
Nedosáhnete na vysněný byt nebo chatu po zpřísnění hypoték? Pomůže vám půjčka!
Chcete konečně nerušeně poslouchat ptáčky? Nekoukat z okna na frekventovanou silnici?
Nejvyšší čas se přestěhovat! Ale pozor. Část peněz musíte mít vlastních, protože kvůli
zpřísnění už na 100% hypotéku nikdo nedosáhne. Jak na to? Kdo nemá vlastní úspory ani
se nemůže například spolehnout na rodiče, může k financování nového bydlení využít
spotřebitelský úvěr. “Je pravda, že klientů, kteří s naší pomocí hledají cestu k novému
bydlení, registrujeme stále více,” potvrzuje marketingová ředitelka PROFI CREDIT Dana
Hakavcová. Někdo sice na hypotéku vlastními silami dosáhne, nezbývá mu už ale peněz na
rekonstrukci starého jádra nebo kuchyně. “Banka už mu totiž další peníze nepůjčí, protože
má přísnější kritéria posuzování klientů,” dodává Hakavcová. A když bydlet v novém, tak se
vším všudy! Na jaře se řada z nás pouští také do zvelebování svého současného domova. I
to samozřejmě něco stojí.
Rostou také ceny chat, ve kterých se nedá bydlet celoročně, a v předchozích letech je proto
kupci tolik nevyhledávali. Jejich průměrné ceny se pohybují kolem milionu korun, pomocí
půjčky tedy snadno vyřešíte požadavek na získání hypotéky. „Podle našich průzkumů si více
než polovina klientů půjčuje peníze také na údržbu zahrady nebo nutné výdaje po zimě, jako
jsou například opravy plotů nebo okapů,“ říká marketingová ředitelka společnosti PROFI
CREDIT Dana Hakavcová.
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