
Bytové družstvo

Všeobecné podmínky
Případ se zadává přes on-line formulář, je potřeba znát data o klientovi, 
popsat obchodní případ a nahrát fotky nemovitosti.

Jak to funguje?
Družstvo kupuje nemovitost, klient se stává majitelem družstevního podílu, který je 
přenositelný a děditelný. Družstvo může nemovitost zatížit zástavou, ale nemůže jí prodat. V 
momentě splacení anuity Družstvu si může klient převést nemovitost zpět do svého vlastnictví. 
Úvěr od Družstva není vidět v registrech.

(Lze je všechny zahrnout do financování, klient tedy nemusí mít žádné vlastní peníze)Poplatky

www.mmgfg.cz/poradci

Financuje se 70% LTV (na výjimku i 80% LTV), družstvo si zajišťuje 
odhady samo. 

Lze ručit i druhou nemovitostí.

Neprověřují se registry (klient by ale neměl mít aktivní insolvenci)

Příjmy se pouze prohlašují.

Celý případ lze konzultovat s družstvem a nastavit konkrétní podmínky 
případu.

Poplatek za přijetí nového člena družstva = 15.000,- Kč

Správní poplatek realitní kanceláři = 49.000,- Kč

Poplatek právní kanceláři za vytvoření dokumentace = 12.100,- Kč

Transakční poplatky družstvu, provize, DPH = tento poplatek se určuje individuálně dle hodnoty nemovitosti

Poplatek za vystoupení z 20-letého anuitního úvěru je 4% z hodnoty financování. V některých případech se dá toto 
obejít (viz. varianta c) níže)



Bytové družstvo

Nejjednodušší cesta k vlastnímu bydlení

www.mmgfg.cz/poradci

Jak lze využít produkt družstevního bydlení:

        Jako Americkou hypotéku, tj. klient má čistou 
nemovitost a potřebuje peníze na cokoliv.

a)          Klient chce koupit nemovitost a neprošel mu 
úvěr v bance (DTI, DSTI, příjmy, registry, … ) a je 
předpoklad, že ani v budoucnu nebude 
financovatelný bankou.

Zde to funguje tak, že klient má prvně vyřízeno 
„rychlejší a dražší“ financování (úrok cca 12% p.a., ale 
nesplácí se jistina). Zde je možno tyto splátky úroku buď 
odložit nebo platit snížené.

Po 3-4 měsících klient přechází na levnější financování s 
anuitní splátkou na 20 let (úrok cca 4,5% p.a.)


Zde se dá využít „dražšího a rychlejšího“ financování s 
tím, že klient nesplácí anuitu, ale pouze úrok cca 12 % 
p.a. na předem stanovenou dobu (1-3 roky), tj. neplatí 
se poplatek za předčasné splacení. Zde lze využít 
variantu předplaceného nájmu, kdy, pokud to dovoluje 
LTV, si klient může půjčit i na nájem, jakoby si ho 
předplatí (zahrne do úvěru) a po uplynutí sjednané doby 
refinancuje tento úvěr bankovním úvěrem. Ideálně tuto 
variantu řešit s pomocí finančního poradce, který 
klienta připraví na refinancování bankou. 

Lze nastavit variantu s postupným čerpáním úvěru dle 
LTV (jako v bance), klient platí úrok z vyčerpané výše 
úvěru, po skončení čerpání lze převést na levnější 
variantu splácení (anuitně 20 let, cca 4,5% p.a.)

Stejný postup jako v bodě a)

b)

         Klient chce koupit nemovitost a potřebuje 
dočasné financování (např. také neprošel bankou), 
které poté přeúvěruje hypotékou, + možnost varianty 
„předplacený nájem“

c)          Klient chce do úvěru zahrnout také rekonstrukci 
domu/bytu

d)


