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Hneď, keď zasvieti slnko
Mesiac marec môžeme pokojne nazvať prelomový. Okrem toho, že je začiatkom
jari, prebúdza nielen okolitú prírodu, ale aj nás ľudí. My sme síce nespali
zimným spánkom, no dlhší a čoraz teplejší deň nám umožňuje realizovať
všetky plány, ktoré sme si počas dlhých večerov vysnívali.
Sporenie má v živote svoje
miesto

Nuž, ak ste sa ešte nerozhodli
a preferujete spôsob, ktorý sa
osvedčil aj generáciám pred
vami, využite ponuku PSS na
sporenie s bonusom.
Nasporená suma vám poslúži
ako dobrý základ na získanie
niektorého z už spomínaných
výhodných úverov.
S predchádzajúcim sporením
môžete totiž získať úver
s výhodnejšími podmienkami
ako bez neho.
k ste si aj vy toho počas zimy
veľa naplánovali a medzi plánmi
bola zmena alebo úprava
bývania, práve marec je ideálny,
aby ste začali konať. Napríklad ten, kto
potrebuje len malú úpravu, môže byť
s prácou hotový skôr, ako udrú letné
horúčavy. Už dávno neplatí, že všetky
stavebné práce sa majú robiť len v lete.
Práve na jar sú múry dostatočne vyhriate,
aby mohli prijať novú stierku či náter.
V domoch a bytoch sa navyše ešte stále
kúri, čo rýchlemu vyschnutiu len pomôže.
No a vy, ktorí chcete
zásadnejšiu zmenu svojho
bývania, máte dostatok času
na hľadanie stavebného
pozemku, bytu či hotového
domu. V prípade väčšej
rekonštrukcie si zatiaľ môžete preveriť
referencie rôznych majstrov, ktorí vám
budú pomáhať. V neposlednom rade je
potrebné myslieť na spôsob financovania
vášho zámeru. Nemusíte sa s tým však
trápiť sami. Tejto úlohy sa rád zhostí
niektorý z obchodných zástupcov v Prvej
stavebnej sporiteľni.

spoločné. Pokiaľ nemáte dostatok
vlastných zdrojov, musíte si aspoň časť, ak
nie aj celú sumu, požičať.

Akokoľvek sa rozhodnete
Na každú z týchto troch možností má PSS
pripravený niektorý z výhodných úverov,
ktoré sú odteraz výrazne dostupnejšie
pre všetky príjmové kategórie. Na kúpu je
vhodný úver zabezpečený nehnuteľnosťou, pre jednotlivca do 170 000 € a pre
pár až do výšky 340 000 €, na
rekonštrukciu postačí úver, pri ktorom
nemusíte použiť svoju
nehnuteľnosť ako zábezpeku.
V prípade, že ste sporiacim
klientom PSS, máte možnosť
požiadať o maximálnu výšku
úveru, teda krásnych až
50 000 €. Výhodou je ich dlhá (maximálne
30-ročná) splatnosť a teraz aj mimoriadne
nízka úroková sadzba. Nuž a na
modernizáciu, prípadne dokúpenie
bytových doplnkov vám príde vhod úver na
zariadenie domácnosti do výšky 7 000 €
a so splatnosťou 8 rokov. V PSS nájde úver
podľa svojich potrieb a možností naozaj
každý. Niekedy sa v živote vyskytnú
situácie, ktoré vám znemožnia mať taký
príjem, aby ste mohli bez problémov platiť
splátky úveru. Preto PSS svojim klientom
vychádza v ústrety a ponúka im aj
možnosť zmien v splácaní v nečakaných
životných situáciách.

Vďaka PSS
môžete bývať
aj snívať.

Postaviť, kúpiť alebo rekonštruovať
V pokoji si premyslite, čo uprednostníte
a aké máte možnosti. Postavenie domu je
časovo náročnejšie, rekonštrukcia
prácnejšia a kúpa domu na kľúč má tiež
svoje plusy aj mínusy. Jedno však majú
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V PSS máte na výber!
Viac informácií získate, keď 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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