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Srovnání úvěru od stavební spořitelny 

se spotřebitelským úvěrem 

Úvěr od Buřinky Spotřebitelský úvěr

výše úvěru 200.000 Kč

doba splatnosti 18 let 8 let

úroková sazba 5,25 % p.a. 5,9 % p.a.

splátka 1.458 Kč 2.620 Kč

RPSN 5,57 % 6,10 %

daňová úspora 17.262 Kč  0 KčModelový výpočet



Anuitní splácení

Bez nutnosti účtu, pojištění

Rychlé vyřízení – Buřinka24

Nezajištěný úvěr pro 1 osobu do 2,5 mil. CZK

Daň z nabytí nemovitosti samostatně

Zpětné proplácení až 1 rok všechny účely

Refinancování spotřebitelských úvěrů, půjček od fyzických 

osob

Nábytek při rekonstrukci do 80%

Financování osob blízkých (akce tchynin gauč)

Čerpání až 1 rok

Obchodní tipy - Úvěru od Buřinky





Úvěr bez faktur

• Doložení účelu předložením fotodokumentace a soupisu provedených 
stavebních prací

• Před čerpáním předložení detailní fotodokumentace a podrobná 
specifikace účelu 

• ( v žádosti nebo na samostatném dokumentu, barevné fotografie přiložit ke 
spisu nebo zaslat elektronicky – B24, mailem či přes www.burinka.cz ) 

• Čerpání možné 100% zálohou nebo postupně na základě platebních 
příkazů (čerpáme, kolik klient požaduje/potřebuje)

• Do 12 měsíců pak fotodokumentaci provedených stavebních prací vč. 
detailního soupisu realizovaných prací (formulář SSČS)

• Maximální výše úvěru 800.000 Kč

• Bez požadavku na SP

• V B24 jako typ produktu

- page 9

http://www.burinka.cz/


Aplikace pro fotky i z mobilu

Klik na odkaz →
otevře se nové 

OKNO: 



Nahrání fotek PŘED rekonstrukcí



A co chatička?

- page 12

Před čerpáním předložení prohlášení klienta ( formulář SSČS ), že financovaná 
nemovitost splňuje požadavky na objekt k bydlení dle vyhlášky 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby a klient v objektu má nebo si zřídí trvalý pobyt



Databáze klientů

On-line schválení

nezajištěného úvěru

On-line sjednání

vkladové smlouvy

Simulace

Zasílání dokumentů

Čerpání úvěru

Výjimkový proces

Chat s HelpDeskem

www.Buřinka24.cz



Kotlíkové dotace



Naše výhody:

• uzavření úvěrové smlouvy zcela ZDARMA

• vedení úvěrového účtu ZDARMA

• bez nutnosti zakládat běžný účet

• garance maximální úrokové sazby 5 % ročně po celou dobu splácení úvěru

• nově dokládání účelovosti odhadem – účel výstavba a rekonstrukce

• koupě bydlení od družstva a při privatizaci do 1,5 mil. Kč na 1 rok bez zajištění

• zjednodušené podmínky pro refinancování úvěrů na bydlení

• nízké splátky - splácení úvěru lze rozložit až na 30 let

• odhady zdarma do 31.12.2018

Hypoúvěr od Buřinka



Akce pro klienty

Od 1.do 15. 
prosince

Vklad 2.000
Prémie 
1500 Kč
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Krásné VÁNOCE


