
    

Vážení obchodní partneři, 

těší nás, že se společně setkáváme na Mezinárodním on-line veletrhu 
fiktivních firem. Dovolujeme si Vám nabídnout zvýhodněné úvěry právě 
pro Vás. Vyberte si z naší speciální veletržní nabídky, jejíž platnost končí 
12.listopadu 2020 ve 24 h.  I v této složité době plné nejistot je MUB 
spolehlivým partnerem pro Vaše finance.   
 

START UP úvěr  

pro fiktivní podnikatele do 1 roku od založení 

 
Druh úvěru                                       účelový fiktivní podnikatelský úvěr 
 
Maximální výše úvěru                   1 000 000 fiktivních Kč 
 
Úroková sazba                                9.9 % p.a.* 
 
Možnost čerpání                            do 1 roku od založení fiktivní firmy 
 
Zajištění                                          předložení podnikatelského plánu fiktivního  
                                                          podniku, řádná registrace ve fiktivním OŘ                  
                                                          a k fiktivním odvodům soc. a zdrav. pojištění,  
                                                          otevřený MUB účet s kladným zůstatkem    

 
* individuální úvěrová zvýhodnění pro účastníky veletrhu a vybraná odvětví 
fiktivního podnikání -vyžádejte si bližší informace e-mailem či telefonicky.                              
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 +420 702 150 877 
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kapitálem ve fiktivní výši 500 mil. Kč. MUB je řádně 
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START + úvěr 

pro fiktivní podnikatele od 1 do 3 let od založení 
 

 
Druh úvěru                                     účelový fiktivní podnikatelský úvěr 
 
Maximální výše úvěru                 2 000 000 fiktivních Kč 
 
Úroková sazba                              8.9 % p.a.* 
 
Možnost čerpání                          od 1 roku do 3 let založení fiktivní firmy 
 
Zajištění                                         řádná registrace ve fiktivním OŘ a fiktivním  
                                                        odvodům soc. a zdrav. pojištění a nulové   
                                                        nedoplatky na těchto povinných odvodech   
                                                        a odvodech fiktivní daně z příjmů ke dni podání 
                                                        žádosti o úvěr, otevřený MUB účet s kladným   
                                                        zůstatkem                                                                                                                         

 
 

* individuální úvěrová zvýhodnění pro účastníky veletrhu a vybraná odvětví 
fiktivního podnikání - vyžádejte si bližší informace e-mailem či telefonicky. 
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Neúčelový úvěr pro fiktivní podnikatele 
 

 
Druh úvěru                                     neúčelový fiktivní podnikatelský úvěr 
 
Maximální výše úvěru                 od 50 000 do 3 000 000 fiktivních Kč 
 
Úroková sazba                              od 15 % p.a.* 
 
Možnost čerpání                          od 1 do 3 let od založení fiktivní firmy,  

                                                                možnost bezplatného předčasného 
                                                                splacení úvěru 

 
Zajištění                                       řádná registrace ve fiktivním OŘ a fiktivním 
                                                       odvodům soc. a zdrav. pojištění a nulové 
                                                       nedoplatky na těchto povinných odvodech 
                                                       a odvodech fiktivní daně z příjmů ke dni podání 
                                                       žádosti o úvěr, otevřený MUB účet s kladným 
                                                       zůstatkem     
                                                         
                                                          
* individuální úvěrová zvýhodnění pro účastníky veletrhu.                                                                                  
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COVID PROGRAM 
 

 
Druh úvěru                                    fiktivní úvěr firmám postižených 
                                                         opatřeními k zamezení šíření COVID-19     
                                                          
Maximální výše úvěru                 od 50 000 do 2 000 000 fiktivních Kč 
 
Úroková sazba                              0 % p.a. 
 
Možnost čerpání                          do 2 let od založení fiktivní firmy,  
                                                         splatnost až dva roky 
 
Zajištění                                         předložení podnikatelského plánu 
                                                        řádná registrace ve fiktivním OŘ a fiktivním 
                                                        odvodům soc. a zdrav. pojištění a nulové 
                                                        nedoplatky na těchto povinných odvodech 
                                                        a odvodech fiktivní daně z příjmů ke dni podání 
                                                        žádosti o úvěr, otevřený MUB účet s kladným 
                                                        zůstatkem, prokázání opožděného plnění,  
                                                        pozastavení či zrušení plnění z fiktivních 
                                                        obchodních kontraktů z důvodu opatření 
                                                        k zamezení šíření COVID – 19 

                                                                                                                                                      
*možnost odložení splátek až o 12 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru. 
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V případě Vašeho zájmu o mimořádně zvýhodněné úvěrové produkty či potřeby 
dalších informací nás kontaktujte naše bankovní specialisty kdykoliv e-mailem 
nebo telefonicky.  
 
Přehled aktuálních úvěrových produktů naší banky naleznete v přiloženém 
letáku. 

 
       Těšíme se na spolupráci s Vámi.  
 

Tato nabídka je časově omezená po dobu konání Mezinárodního on-line veletrhu 
fiktivních firem Slovensko 2020, tj. do 12. listopadu 2020 24 h.  

 
       TÝM MUB, a.s.  
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