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Průvodce čerpáním hypotéky
s Georgem

Chystáte se čerpat svou hypotéku?
Pak Vás určitě potěší, že nyní můžete čerpání zadat bezpečně z pohodlí domova – jednoduše online v internetovém 
bankovnictví George, a to jak v počítači, tak v mobilu.

1. Vyplníte online žádost o čerpání.

Stačí se přihlásit do George ve svém počítači nebo mobilu, otevřít detail svojí hypotéky a zvolit požadavek 
na čerpání. Vyplníte jednoduchý formulář, kde pro čerpání můžete přidat více příkazů a vybrat preferovaný čas, 
kdy Vás má náš specialista kontaktovat.

Jak to celé proběhne

www.csas.cz

2. Náš specialista Vám zavolá a dořeší s Vámi detaily.

Vaši žádost zpracujeme v nejbližší možné době. V případě, že budeme potřebovat doplnit či upřesnit 
některé informace, bude Vás do 4 pracovních dnů kontaktovat specialista.
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Tři důvody, proč čerpat hypotéku s Georgem

Komfort – Svůj požadavek můžete zadat odkudkoliv a kdykoliv. Stačí být online.
Úspora času – Všechno zvládnete bez návštěvy pobočky ze svého počítače.
Profesionalita – Není se čeho bát, specialista s Vámi všechno vyřeší.
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3. Elektronicky potvrdíte příkaz k čerpání v Georgi.

Po telefonátu se specialistou a splnění podmínek 
Vám do George zašleme k potvrzení příkaz k čerpání. 
Příkaz potvrdíte elektronicky ve svém internetovém 
bankovnictví George v počítači nebo mobilu.

Návod, jak postupovat, najdete na našich 
stránkách v elektronické podobě:

Zobrazení dokumentu – https://www.csas.cz/viewdoc1
Podpis dokumentu – https://www.csas.cz/signdoc1

Potřebujete poradit?
Zavolejte na linku 956 777 497.

Kromě čerpání George nově nabízí také možnost
založit si online žádost o

– změnu pojištění nemovitosti,
– změnu inkasního účtu,
– mimořádnou splátku,
– doplacení hypotéky,
– změnu výši splátky či doby splácení.

A je hotovo!

V termínu splatnosti provedeme požadovaný převod a zašleme Vám potvrzovací SMS, že vše proběhlo 
v pořádku.

Odhlášení

Nemám pro Vás žádné nové zprávy

OZNÁMENÍ Ukázat všechny

Nová schůzka
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