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Přehled úrokových sazeb  
pro překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření fyzických osob 

 
 
 

Produkt 
Zůstatek na 

účtu stavebního 
spoření  

(z cílové částky) 
Tarif 

Úroková sazba 

pro fázi 
překlenovacího 

úvěru *) 

pro fázi 
úvěru ze stavebního 

spoření 

HYPOsplátka od 0 % HYPO U 173  2,18 % p.a. 2,99 % p.a. 

HYPOsplátka 90 od 0 % HYPO U 173 3,18 % p.a. 2,99 % p.a. 

REKOpůjčka od 0 % REKO U 172 5,58 % p.a. 3,10 % p.a. 

REKOpůjčka plus od 0 % REKO U 172 4,58 % p.a. 3,10 % p.a. 

*) Úroková sazba pro fázi překlenovacího úvěru může být snížena: 
• o 0,1 % p.a. za podmínky zajištění úvěru pojištěním sjednaným u UNIQA pojišťovny a.s. pro případ smrti a trvalých 

následků úrazu,  
• o 0,2 % p.a. za podmínky zajištění úvěru pojištěním sjednaným u UNIQA pojišťovny a.s. pro případ smrti a trvalých 

následků úrazu a dlouhodobé pracovní neschopnosti, 
• o 0,3 % p.a. za podmínky zajištění úvěru pojištěním sjednaným u UNIQA pojišťovny a.s. pro případ smrti a trvalých 

následků úrazu, dlouhodobé pracovní neschopnosti a nedobrovolné ztráty zaměstnání. 
 
 
 
 
 
 
 

Tento Přehled úrokových sazeb pro překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření fyzických osob  
je platný od 1. 2. 2018. 

Změny úrokových sazeb budou vyhlášeny novým Přehledem úrokových sazeb pro překlenovací úvěry a úvěry ze 
stavebního spoření fyzických osob, který bude zveřejněn v sídle Raiffeisen stavební spořitelny a.s.,  

na jejích poradenských místech a na jejích internetových stránkách www.rsts.cz. 

 
 
 
V Praze dne 23. 1. 2018  
  
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Jeníček 
předseda představenstva 

Dr. Ing. Pavel Chmelík 
místopředseda představenstva 

Mgr. Roman Hurych 
místopředseda představenstva 
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