Stavajte na dobrých
základoch
Začať stavať dom od strechy je nezmysel. To už vie aj malé
dieťa. Človek sa celý život učí, že všetko, čo chce seriózne
budovať, potrebuje dobrý základ, na ktorom môže stavať.
Či už sú to vedomosti, vzťahy, alebo domy.
Našťastie, dobrý základ nie je viazaný
na čas. Začať takpovediac odznova sa
dá kedykoľvek a myslieť na viac či menej vzdialenú budúcnosť tiež. Za malé
dieťa by na ňu mali myslieť rodičia
alebo starí rodičia. Nuž a my dospelí
ju máme vo vlastných rukách. Bez peňazí si ju, žiaľ, predstaviť nevieme. Za
peniaze môžeme študovať, cestovať
i bývať. Možno preto sa akýmsi synonymom budúcnosti stalo sporenie na
ňu. Ešte prednedávnom to vyzeralo,
že sporenie má klesajúcu tendenciu.
Dnes je to, našťastie, inak. Možno
k tomu prispeli opatrenia Národnej
banky Slovenska, ako aj legislatívne
zmeny, ktoré priniesli roky 2018 a 2019.

Dôležité zmeny
Podmienky poskytovania úverov sa
sprísnili tak, že bez vlastných prostriedkov, čiže úspor, sa dnes už prakticky nedá dostať k bankovému úveru
určenému na kúpu alebo výstavbu
bývania. Aj vďaka tomu sa sporenie
opätovne stáva základným pilierom
na zabezpečenie si budúceho bývania. Výhodným a bezpečným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni si
dnes viete pripraviť nevyhnutných
20 % z ceny nehnuteľnosti. O nasporenú čiastku zároveň znížite objem prostriedkov, ktoré si plánujete
požičať od banky. Vystavujete sa
tak nižšiemu riziku v neočakávaných

životných situá
ciách a zároveň si
vytvárate návyky (disciplína, striedmosť, pravidelnosť, plánovitosť...),
ktoré sa vám kedykoľvek môžu zísť.
Napríklad pri neskoršom splácaní
vášho záväzku.

éru, online komunikáciu s klientom
a podobne. Jej cieľom je, aby bolo stavebné sporenie neustále voľbou číslo
jeden pre tých, ktorí riešia bývanie.

Plánujete si o pár rokov riešiť bývanie?
Rozhodne na to myslite už teraz. Príprava dostatočnej sumy na dofinancovanie hypotéky netrvá týždeň alebo mesiac. Je to otázka niekoľkých
rokov. A za tento čas môže sporiteľ
získať pomerne slušné zhodnotenie
svojich vkladov a tiež má k dispozícii zdroje na zaobstaranie si nového
bývania alebo na rekonštrukciu toho
súčasného. Otázka modernizácií je
dnes veľmi dôležitá. Vyše polovica
bytového fondu stále nie je obnovená. Nie vždy je totiž nutné siahať po
novostavbe.

Komplexnosť ponuky
V PSS si kvalitne nasporíte, pričom
obzvlášť zaujímavé a vyhľadávané je
sporenie pre deti Junior extra. No
nielen to. V PSS vám na vaše bývanie
za výhodných podmienok aj požičiame. Sami si nastavíte podmienky tak,
aby vyhovovali vašim potrebám a zároveň aj možnostiam. Ideálna voľba
parametrov a načasovanie jednotlivých krokov sú kľúčové faktory pri
plánovaní budúcnosti. PSS zároveň
myslí aj na vašu bezpečnosť. Obchodní zástupcovia PSS vám sprostredkujú
niekoľko typov poistenia, vďaka ktorým bude váš spánok pokojnejší, ako
by bol bez nich.

Stavebné sporenie je stále v kurze
Stavebné sporenie už 27 rokov pomáha ľuďom na Slovensku s bývaním.
PSS sa orientuje na prítomnosť a budúcnosť a s ňou spojenú digitálnu

Viac informácií získate, ak zavoláte na
telefónne číslo 02/58 55 58 55 alebo
budete kontaktovať niektorého z obchodných zástupcov zo zoznamu na
www.pss.sk.
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