Tisková zpráva AČSS

Jak nepřijít o státní podporu stavebního spoření za rok 2018 aneb
Jednoduchý návod pro zapomnětlivé a tip na vánoční dárek
PRAHA 12. prosince – Pokud máte stavebko, nezapomeňte poslat do konce roku na svůj
účet peníze, díky nimž dostanete státní podporu. Pokud ne, zvažte, zda se vám nevyplatí
založit si ho. Je to mimo jiné i nejoblíbenější spořicí produkt.
„Státní podpora je jednou z velkých výhod stavebního spoření. Aby o ni klient nepřišel, musí
v daném roce na příslušný účet převést peníze. Množství vložených prostředků se pak odrazí
na výši přiznané podpory,“ říká tajemník AČSS Jiří Šedivý.
K dispozici je několik možností. Z účtu pošlete peníze nejpozději v pátek 28. 12. Jistější je
ovšem předchozí den. Převod se standardně provede do dvou pracovní dnů, Silvestr je už
v pondělí. Ještě později můžete dát peníze na účet v hotovosti, například v pobočkách bank
a některých centrálách stavebních spořitelen.
Pokud máte stavebko:
‐
‐

‐

pošlete peníze do 28. 12. (převod trvá max. 2 pracovní dny, jistota je poslat 27. 12.),
v hotovosti můžete peníze uložit až do 31. 12. (např. v centrálách stavebních spořitelen,
v pobočkách bank nebo pomocí vkladových bankomatů – to si ověřte v podmínkách
jednotlivých bank),
poslední den v roce mají otevřeny i centrály stavebních spořitelen a většina umožňuje
příjem hotovostních vkladů až do zavírací hodiny.

Na začátku nového roku se vypočte státní podpora: sečtou se vklady a úroky, odečtou
se poplatky a daně z úrokového výnosu. Tím dostaneme ročně uspořenou částku, ze které se
vypočítá státní podpora. Každému spořícímu klientovi stát připíše 10 % z ročně uspořené
částky, nejvýše pak 2 000 Kč (tedy 10 % z maximálních 20 tisíc Kč).
„Není rozhodující, zda peníze na stavební účet posíláte jednou ročně nebo častěji. Nezáleží
ani na tom, v jaké části roku je na účet vložíte. Podporu za rok 2018 dostanete i tehdy, když
smlouvu o stavebním spoření uzavřete na úplném konci letošního roku a v příslušném termínu
stihnete na účet přesunout odpovídající sumu,“ upozorňuje Jiří Šedivý.
Pokud stavebko nemáte:
‐
‐
‐

můžete ho uzavřít prakticky do konce roku, ovšem pro přiznání podpory za rok 2018 je
opět nutné, aby peníze přistály na účet do půlnoci 31. 12. 2018,
jeho výhodou je kombinace solidního zhodnocení a státní podpory – díky tomu nabízí
v prvních šesti letech spoření průměrné roční zhodnocení nad 3,5 %,
není pouze výhodným spořením, ale je zároveň i základem pro získání výhodného úvěru
na bydlení bez nutnosti zajištění nemovitosti.

„Stavební spořitelny navíc uzavření smlouvy o stavebku různým způsobem zvýhodňují. Proto
AČSS připravila na konec roku jednoduchý přehled,“ dodává Jiří Šedivý.
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Základní informace jednotlivých stavebních spořitelen
ČMSS (Vinohradská 3218/169, Praha 10)
Centrála ČMSS má otevřeno i 31. 12. do 13:00, ovšem peníze nepřijímá, takže tam můžete
uzavřít smlouvu, ale peníze musíte vložit hotově v pobočce své banky. ČMSS nabízí uzavření
smlouvy pro mladé od narození do 35 let se slevou až 2 000 Kč na poplatku za jeho uzavření.
Znamená to, že smlouvy s cílovou částkou do 200 tisíc Kč jsou zdarma.
Stavební spořitelna České spořitelny (Vinohradská 180, Praha 3)
Peníze na účet můžete vložit jak v centrále společnosti, tak ve všech pobočkách České
spořitelny i v pondělí 31. 12. 2018. Spořitelna nabízí při uzavření smlouvy prémii až 1500 Kč.
Pokud si však smlouvu uzavřete on‐line na webu, uzavření je zdarma. Pokud klient doručí
uzavřenou smlouvu a složí vklad 2 000 Kč do konce roku, bude zařazen do slosování o auto
Škoda Octavia.
Modrá pyramida (Bělehradská 128, Praha 2)
Smlouvu můžete uzavřít i 31. 12. – s využitím biometrického podpisu je to možné ve všech
pobočkách až do 24:00. V papírové podobě pak nejpozději 31. 12. do 12:00 jen v pražské
centrále. Peníze můžete vložit na účet v KB až do 31. 12. do 12:30 (tj. super expresní vklad
bez poplatku). Pyramida nabízí dvě akce – 2 000 Kč slevu na založení, a navíc úrokový bonus
0,5 % ročně. Pokud si tedy založíte stavebko s cílovou částkou do 200 tisíc Kč, máte ho zcela
zdarma s úročením 1 %. Díky státní podpoře se dostanete na zhodnocení až 3,76 %. Pozor,
akce platí jen do 14. prosince 2018.
Raiffeisen stavební spořitelna (Koněvova 2747/99, Praha 3)
Vklad hotovosti můžete provést přímo v centrále společnosti ještě 31. 12. do 14:00. Stejně
tak můžete na Silvestra stihnout uzavřít smlouvu. Pokud chcete smlouvu uzavřít on‐line, pak
do 14. 12. Ještě o tři dny déle trvá akce, která umožňuje uzavřít stavebko zdarma, pokud je
cílová částka 200 tisíc Kč a k 19. prosinci má klient na účtu minimálně 20 tisíc Kč. RSTS však
nabízí i akci pro děti a mladé do 25 let – garantovaný úrok 1,5 % ročně min. po dobu šesti let.
Díky tomu celkové zhodnocení vyšplhá na 4,06 % ročně.
Wüstenrot – stavební spořitelna (Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4)
Vklad v hotovosti, který je u WSS zdarma, můžete provést v pokladně v centrále Wüstenrot
do 31. 12. do 15:00. Pro děti a mladé do 24 let věku nabízí spoření s cílovou částkou 150 tisíc
Kč nebo 300 tisíc Kč bez poplatku za uzavření smlouvy. Pro klienty starší 24 let nabízí WSS
50% slevu na poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření, pokud ji sjednají on‐line.
Úroková sazba činí 1,2 % bez jakýchkoliv dalších podmínek, věkových omezení či poznámek
pod čarou.
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