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db Soluções Habitação
A casa é um projeto de Futuro.
Uma porta aberta para uma casa nova ou um
grande investimento.
A compra de uma casa pode ter diferentes propósitos mas
quando se fala em crédito à Habitação há sempre um objectivo
comum: obter as melhores condições.
E porque falamos de projectos para o futuro, há sempre que
saber com quem contar. Através das Soluções de Habitação que
o Deutsche Bank lhe oferece pode planear melhor o seu futuro,
beneficiando de uma taxa ou de um spread fixo. Tudo para que
os seus projetos se tornem realidade.

Escolha a solução para o seu
projeto de vida.
Se está a pensar comprar, construir, arrendar ou fazer obras
em casa, não hesite. Fale com o/a seu/sua gestor(a) de conta
ou dirija-se ao balcão Deutsche Bank mais próximo. Vai com
certeza encontrar uma solução à sua medida.
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CREDITO CONFIANÇA:
Aquisição
de
Habitação
Própria Permanente, Taxa
fixa 1%, no 1º ano, com prazo
até 30 anos*.
TAE calculada com base numa
TAN de 1% (Taxa fixa a 1 ano,
restante período Euribor a 12
meses, Junho 2016, e spread
de4,20%), para um empréstimo
padrão de 150.000 € a 30
anos,para 1 titular com 30 anos de
idade, rácio financiamento/garantia
de 80%. Pressupõe a subscrição
de Seguro de Vidae Multiriscos no
Deutsche Bank.

Objetivo: Para projetos imobiliários que não se enquadram no Crédito
Habitação, com acesso a financiamentos diversos. Taxa de juro fixa ou
variável.
Prazo: Financiamento até 40 anos*.
Carência de capital: Até 36 meses.

CREDITO 2ª HABITAÇAO:
Objetivo: Para uma casa de férias ou de fim-de-semana.
Prazo: Até 40 anos*.
Carência de capital: Até 36 meses.

CREDITO ARRENDAMENTO:
Soluções de Habitação para
Arrendamento, Spread fixos
1,75%, com prazo até 30
anos*.
TAE calculada com base numa
TAN de 1% (Taxa fixa a 1 ano,
restante período Euribor a 12
meses, Junho 2016, e spread
de4,20%), para um empréstimo
padrão de 150.000 € a 30
anos,para 1 titular com 30 anos de
idade, rácio financiamento/garantia
de 80%. Pressupõe a subscrição
de Seguro de Vida e Multiriscos no
Deutsche Bank.

Objetivo: Para aquisição, construção e realização de obras de
conservação ou de beneficiação em habitação própria, cuja finalidade é
o arrendamento.
Prazo: Até 30 anos*.Carência de capital: Até 36 meses.
Exemplo para o crédito acima descrito:

CRÉDITO PARA OBRAS:
Objetivo: Para obras de beneficiação ou recuperação da habitação própria.
Prazo: Até 30 anos*.
Carência de capital: Até 24 meses.

Exemplo para os créditos acima descritos:
.

TAE calculada com base numa TAN de 1% (Taxa fixa a 1 ano, restante
período Euribor a 12 meses, Junho 2016, e spread de4,20%), para um
empréstimo padrão de 150.000 € a 30 anos,para 1 titular com 30 anos de
idade, rácio financiamento/garantia de 80%. Pressupõe a subscrição de
Seguro de Vidae Multiriscos no Deutsche Bank.
*Desde que não ultrapasse os 75 anos.
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