Tisková zpráva
1. prosince 2016
Nižší úroky v programu Panel 2013+
Státní fond rozvoje bydlení od 1. ledna 2017 sníží úrokovou sazbu v úvěrovém programu na
revitalizaci bytového fondu Panel 2013+. Umožňují mu to podmínky Nařízení vlády
č. 468/2012 Sb.

Od 1. ledna bude výše úroku v programu Panel 2013+ kopírovat základní referenční sazbu
EU, která v tuto chvíli činí 0,46 % p.a.
Úroková sazba bude tedy v případě splatnosti úvěru do 10 let 0,46 % p.a., při splatnosti do
20 let 1,46 % p.a., při splatnosti do 30 let 2,46 % p.a. Ve všech případech je uvedená výše
úrokové sazby fixována po celou dobu splácení úvěru.
„Snížením úrokových sazeb naplňujeme základní cíl veřejné podpory. Tím je stejně jako
v dotačních programech určených na obdobný druh činností poskytnutí nejlepších možných
podmínek financování, jaké programy pro majitele bytových domů umožňují,“ vysvětluje
ředitel SFRB Ing. František Hadáček.
Program Panel 2013+ je určen pro revitalizaci bytového fondu, na opravy a modernizaci
všech bytových domů (nejen panelových) s důrazem na snižování energetické náročnosti
budov. Finanční prostředky jsou poskytovány formou nízkoúročených úvěrů a mohou o ně
zažádat družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby stejně jako města či obce.
Žádosti jsou do programu Panel 2013+ přijímány průběžně.
Program Panel 2013 + ve zkratce






jedná se o úvěry na realizaci energetických úspor, ale i na zvýšení standardu bydlení
(výtahy, bytová jádra …),
výše úvěru do 90 % rozhodných výdajů,
fixace úrokové sazby na celou dobu splácení (až 30 let),
program je otevřen pro vlastníky bytových domů na celém území České republiky,
žádné poplatky, ani při předčasném splacení.
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