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FIO HYPOTÉKA
FINANCOVÁNÍ VAŠEHO BYDLENÍ

AMERICKÁ HYPOTÉKA
Umožňuje získat peníze i neúčelově a financovat tak jakékoliv vaše potřeby.  
Ručení je vždy formou zástavního práva k nemovitosti.

Využít můžete také účelovou americkou hypotéku a financovat tak např. koupi nebytového 
prostoru souvisejícího s bydlením (garáž atd.), rekonstrukci ve formě udržovacích prací  
a renovací, refinancování vlastních zdrojů nebo další účely související s investicí do bydlení, 
které nemohou být financovány standardním hypotečním úvěrem.

MAPA POBOČEK

FIO HYPOTÉKA 
FINANCOVÁNÍ VAŠEHO BYDLENÍ  

Tento materiál je informativní povahy  a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Fio banka, a.s. 
IČ: 61858374
V Celnici 1028/10, 117 21  Praha 1
www.fio.cz



MIMOŘÁDNÁ SPLÁTKA ZDARMA

Fio hypotéka vám umožňuje složit  
mimořádnou splátku ve výši až 20 %  
sjednané výše úvěru ročně bez poplatku 
mimo datum změny pevné úrokové sazby. 
Tato služba je zcela zdarma.

HYPOSPOŘICÍ KONTO

Máte-li volné finanční prostředky, které  
chcete mít kdykoliv k dispozici, nabízíme 
vám službu Hypospořicí konto. Pokud  
zůstatek na tomto kontu bude vyšší než  
50 tisíc Kč, pak na hypotečním úvěru 
jistina ve výši zůstatku na Hypospořicím 
kontu nebude úročena, tj. bude s nulovým 
úročením. Zřízení služby vstupuje do 
výpočtu úrokové sazby hypotečního úvěru.

SPOČÍTEJTE SI SPLÁTKU

Orientační výpočet výše měsíčních splátek 
hypotéky i americké hypotéky si můžete 
provést na naší hypoteční kalkulačce  
na www.fio.cz.

CO LZE FINANCOVAT?

Financovány mohou být nemovitosti v ČR 
určené z převážné části k bydlení – byty, 
rodinné domy, rekreační objekty, ateliéry, 
bytové domy do 3 jednotek nebo stavební 
pozemky určené k zástavbě pro bydlení.

  Poskytnutí a čerpání hypotečního úvěru, 
vedení běžného i úvěrového účtu a rezervace 
prostředků

 Mimořádná splátka až 20 % ročně

  Možnost volby typu úrokové sazby –  
fixní nebo variabilní 

   AKČNÍ SLEVY

  Sleva 0,3 % z úrokové sazby na refinancování 
hypotéky

  Sleva 0,2 % z úrokové sazby na koupi  
nemovitosti  

  Sleva 0,1 % z úrokové sazby při úvěru  
přesahujícím 2 miliony Kč

  Aktuální úrokové sazby naleznete na  
www.fio.cz

  Výše úvěru od 300 tisíc Kč do 10 milionů Kč

  Maximální výše úvěru do 85 % hodnoty 
nemovitosti

  Splatnost hypotéky od 5 do 30 let

  Fixace pevné úrokové sazby na 1, 2, 3, 4  
a 5 let

  Až 3 spoludlužníci (vedle žadatele o úvěr)

  Pro všechny fyzické osoby starší 18 let, 
občany ČR i cizince s přechodným (občané 
EHP) nebo trvalým pobytem v ČR v minimální 
délce 1 rok (ostatní občané)

Fio hypotéka vám pomůže bydlet ve vlastním bytě,  
rodinném domě nebo rekonstruovat vaše stávající bydlení.

  BEZ POPLATKŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE

FIO HYPOTÉKA 
FINANCOVÁNÍ VAŠEHO  
BYDLENÍ

Jak zažádat o Fio hypotéku?
  Přijďte na kteroukoliv pobočku Fio banky.  
K podání žádosti o hypotéku potřebujete doklad totožnosti, 
doklad o příjmech, základní doklady k doložení účelu úvěru 

a případně další doklady dle požadavků Fio banky.


