Financie

Ako sme si so ženou
splnili sen o novom dome
„Potrebujeme nový byt. Alebo ešte lepšie dom! Hoci aj nejaký maličký, len nech máme konečne pokoj
od našich terajších hlučných susedov a rušnej cesty pod oknami,“ povedala mi moja nespokojná žena.
„Nemáme peniaze,“ rýchlo som jej objasnil našu situáciu. „Požičiame si predsa od kamarátov,“ navrhla
mi. „To teda nie! Požičaj si peniaze, stratíš priateľa,“ vyhlásil som rázne. Keď som však videl, ako sa
nešťastne tvári, nemal som na výber. „No dobre teda. Veď aj ja som už na to myslel. Ale pôjdeme radšej
tam, kde nám požičajú za výhodných podmienok a s dlhou dobou splatnosti, aby sme si mohli dopriať
v lete aj nejakú dovolenku. Čo povieš?“ usmial som sa na ňu. „Si najlepší manžel,“ vyhlásila moja
spokojná žena a hneď nám aj naplánovala cestu do Prvej stavebnej sporiteľne.
Sporiť sa oplatí

PSS–ku máme radi, uzatvorili sme si tam totiž zmluvu o stavebnom
sporení, kde sa nám vďaka kombinácii výhodného úroku a štátnej
prémie – aj v tom roku až 66,39 eura – financie bezpečne zhodnotili. To sa mi páči! Okrem toho nás však v Prvej stavebnej sporiteľni
prekvapili ponukou úveru až do výšky 50 000 eur bez potreby zabezpečenia nehnuteľnosťou v prospech banky. Čo ale mimoriadne
oceňujem je to, že sa tam vyhneme zbytočnej byrokracii a papierovaniu. „Splatnosť úveru si môžeme rozložiť až na 30 rokov?
A znížili ste úrokovú sadzbu takýchto úverov až o jedno percento?“
prekvapene sa pýtala moja zvedavá žena. Rýchlo však pochopila,
čo aj mne začalo vŕtať hlavou. Čo ak nám financie jednoducho
nebudú stačiť?

Všetko sa dá vyriešiť

„Netrápte sa pre niečo, čo môžete rýchlo vyriešiť!“ povedali nám
v PSS a dodali, že nám v prípade potreby poskytnú až neuveriteľných 340 000 eur! Ako sme sa dozvedeli, tento úver síce musíme
založiť nehnuteľnosťou, ale úroková sadzba bude ešte nižšia ako
v predchádzajúcom prípade. „Fíha,“ povedal som si. „Urobím radosť
mojej dobre žene a možno ten náš domček nakoniec nemusí byť až
taký malý!“ A okrem toho –výhodná úroková sadzba v kombinácii
s 30-ročnou dobou splatnosti – to znie veľmi lákavo.

Nová domácnosť, nové zariadenie

V Prvej stavebnej sporiteľni sme sa však dozvedeli aj iné zaujímavé
veci. Môžete využiť aj ich úver na vybavenie domácnosti s priaznivou mesačnou splátkou a so splatnosťou až 8 rokov. Maximálna

Myslite
na všetko

– aj na nepredvídané
a nepríjemné udalosti. Svoje
nové alebo vynovené
bývanie si v PSS
výhodne
poistite.

Buďte zvedaví

Vo všetkom vám ochotne
poradia naši obchodní
zástupcovia. Nájdete ich
v kanceláriách PSS a ich
zoznam je k dispozícii aj
na www.pss.sk. Informácie
o produktoch a ponuke
PSS môžete získať aj
na telefónnom čísle
02/58 55 58 55.

výška tohto úveru je 7 000 eur a svoje nákupy vôbec nemusíte
dokladovať bločkami alebo faktúrami. „To musím povedať sestre,“
zamyslel som sa. „Stále narieka, že má večne pokazenú práčku.
Určite by sa jej za takýchto výhodných podmienok zišla nová!“

Myslite na svoje deti

Okrem úverov však PSS–ka ponúka aj možnosť sporenia. Pre
vás, aj pre vaše deti. Vďaka stavebnému sporeniu Junior extra
sa postaráte svojim potomkom o lepší štart do budúcnosti a raz
vám za to budú naozaj vďační. Sebe alebo svojmu dieťaťu môžete
uzatvoriť zmluvu o stavebnom sporení a vďaka výhodnej úrokovej sadzbe a štátnej prémii – aj v tomto roku až 66,39 eura – sa
vaše financie budú výhodne a bezpečne zhodnocovať. Dozvedeli
sme sa tiež, že teraz sa dá sporiť jednoduchšie ako kedykoľvek
predtým - online! Prístup k svojim peniazom získate jednoducho
z pohodlia vášho domova prostredníctvom online stavebného
Sporenia Lišiak. A vďaka službe Moja PSS máte zároveň vo
svojich splátkach úplný poriadok.
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