
„Štartovné“ 
pre domácu 
pohodu
Rozhodnúť sa, plánovať, sporiť. 
Toto sú prvé a veľmi dôležité 
kroky k vášmu vysnívanému 
bývaniu. Aby ste to mali ľahšie, 
dostanete od nás „štartovné“.

Bližšie podmienky pre získanie 
bonusu nájdete na www.pss.sk 
*v prvom roku sporenia

SPORENIE
S BONUSOM
7,5 % p. a.*

NORMÁLNE SA 
TAKTO NEHANBÍ

Možno si myslíte, že sú nasledujúce riadky 
určené iba pre tých, ktorí chcú rýchlo bývať. 
Mýlite sa. Patria všetkým, ktorým záleží na 
tom, aby mali pekný a pohodový domov. Bez 
ohľadu na to, či plánujete stavať, kupovať, re-
konštruovať alebo ste sa práve do nového či 
vynoveného nasťahovali. 
Veď aj novostavba potrebuje z času na čas 
upraviť, niečo dorobiť či zmeniť. 

Myslite dopredu
Riešením, ako sa vyhnúť nečakanej investícii 
do prípadnej opravy, je pripraviť sa na ňu. Úpl-
ne postačí, keď si budete pravidelne odkladať 
niekoľko eur, napríklad na účte stavebného 
sporenia, a po určitom čase budete mať k dis-
pozícii sumu, ktorá pokryje minimálne vstup-
né náklady na akékoľvek úpravy bývania.

Percentá navyše
Ak vás zarmútili či dokonca pobúrili správy 
o zmene pravidiel, ktorými sa má riadiť sta-
vebné sporenie, nenechajte sa odradiť. Prvá 
stavebná sporiteľňa vám aj naďalej umožní 
výhodne sporiť. Každému, kto si teraz uzatvorí 
zmluvu o stavebnom sporení a pri dohodnu-
tom šesťročnom sporení splní stanovené pod-
mienky, pridá k základnej úrokovej sadzbe 
z vkladov percentá navyše. V prvom roku 
7,5 %, v druhom 4 % a v treťom ďalšie 1 %. 
Nesmieme opomenúť ani štátnu prémiu. Ak 
patríte k tým, ktorí na ňu majú nárok, pribud-
ne vám ďalších 70 €. Tomu sa povie novoročný 
darček, všakže?

Keď nestačí
No a, samozrejme, pre tých, ktorí predsa len 
potrebujú rýchlo bývať, má PSS stále v po-
nuke rôzne druhy úverov. Aj tu však platí, že 
s predchádzajúcim sporením ich dosta-
nete s výhodnejšími podmienkami ako 
bez neho.

Presvedčte sa sami!
Zavolajte na telefónne číslo 
02/58 55 58 55 alebo kontaktujte 
niektorého z obchodných zástupcov 
zo zoznamu na www.pss.sk.Re
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