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S výhodným úverom odchod
z „Hotelu mama“ nebolí

Kým mladý človek býva u svojich rodičov, jeho život je relatívne
jednoduchý a pohodlný. K dispozícii má teplú stravu, strechu nad
hlavou, väčšinou aj súkromie. Jednoducho, tradičný plný servis
„Hotelu mama“ so všetkými výhodami (aj drobnými nevýhodami).
Zložitejšie to začne byť, keď začne uvažovať nad osamostatnením sa.
Ak mu rodičia stihli počas jeho
mladosti niečo nasporiť, výborne!
Ak sporili na účte stavebného spo
renia v rámci detského stavebného
sporenia Junior extra v Prvej sta
vebnej sporiteľni, tak ešte lepšie.

Keď sa z „ja“ stane „my“

Dôvod je jednoduchý – bezpečne
zhodnotili svoje vklady na účte
stavebného sporenia výhodným
úrokom aj štátnou prémiou (v os
tatných rokoch až 66,39 € ročne).
Navyše, po splnení vopred sta
novených podmienok má každý

stavebný sporiteľ po dosiahnutí
plnoletosti zákonný nárok na sta
vebný úver s výhodným úrokom,
ktorý sa nezmení počas celej doby
splácania. Lenže odchodu z „Ho
telu mama“ nie vždy predchádza
dôkladná príprava na budúcnosť.
Väčšina, a nielen mladých ľudí,
zvykne riešiť bytový problém až
vtedy, keď reálne nastane. A to sa
stáva zvyčajne vtedy, keď namiesto
„ja“ začnú používať spojenie „my“.
Práve na týchto ľudí – partnerské
a manželské páry – mysleli špecia
listi na bývanie z Prvej stavebnej

sporiteľne. Pripravili pre
nich, a nielen pre nich, špe
ciálnu ponuku úverov, ktoré
im prinesú až nečakane vy
soký finančný bonus.

Výhodné úvery
s odmenou

Súťažte a vyhrajte
Každého klienta, ktorému do konca
novembra 2017 schválime žiadosť
o úver zabezpečený nehnuteľnosťou,
zaradíme do žrebovania o 25 výhier
po 250 €. Následne, spomedzi
všetkých klientov zaradených
do súťaže, vyžrebujeme výhercu
hlavnej výhry vo výške až 2 500 €!

Aktuálna ponuka, spustená pri prí
ležitosti 25. narodenín banky, sa
týka úverov na bývanie, ktoré sú
zabezpečené nehnuteľnosťou. Ak
sa teraz, najneskôr do konca tohto
roka, rozhodnete pre takýto úver
od PSS, a. s., po roku zodpoved

ného splácania a splnení stanove
ných podmienok vám vyplatíme
odmenu až 2,5 % z úveru, ktorú
potom môžete využiť na ľubovoľ
ný účel. Platí, že čím vyšší úver si
vezmete, tým viac peňazí získate.
Manželom alebo partnerom na
jednu financovanú nehnuteľnosť
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Nezabudnite
na poistenie
Obchodní zástupcovia
PSS, a. s., vám na požiadanie sprostredkujú aj:
n poistenie úveru
n poistenie domu či bytu
n poistenie domácnosti
n kapitálové životné
poistenie
n pohrebné poistenie

alebo rodinným domom. Vďaka to
muto úveru od PSS, a. s., ušetríte
svoje peniaze aj čas. Má priaznivú
úrokovú sadzbu, dlhú, až 30-ročnú
dobu splatnosti, a keďže si ho vyba
víte jednoducho a rýchlo, vyhnete
sa aj nepopulárnemu chodeniu po
úradoch a otravnému papierova
niu. Nemusíte vybavovať a platiť za
znalecký posudok, dodatočné pois
tenie domu alebo bytu ani za vklad
do katastra nehnuteľností. Vhodný
je aj na dofinancovanie úveru na
bývanie, ktorý vám dnes banky už
neposkytnú v 100-percentnej hod
note kupovanej nehnuteľnosti.

Bez bločkov a faktúr
poskytneme až do 340 000 €. Pri
takejto výške úveru odmena môže
dosiahnuť až 8 500 €!

Ďalšie možnosti na výber

V Prvej stavebnej sporiteľni máte
na výber aj z ďalších vynikajúcich
možností. Tou najvyužívanejšou sú
úvery, ktoré nie je potrebné zabez
pečiť nehnuteľnosťou. Ak patríte
k sporiacim klientom, banka vám
za výhodných podmienok a bez

V Prvej stavebnej sporiteľni vám
poskytneme prostriedky nielen
na kúpu, výstavbu alebo obnovu
bývania, ale aj zabezpečenie si za
riadenia do svojej novej alebo vy
novenej domácnosti. Reč je o úve
re do 7 000 €, ktorý môže získať
naozaj každý (nielen sporiaci, ale
aj úplne nový klient). Má širokú
škálu účelov využitia, vďaka čomu
je ho možné použiť na kúpu bie
lej i čiernej techniky, nábytku,
textílií, osvetlenia a iného uži

Aj na zariadenie domácnosti
Na finančne menej náročné úpravy je vhodný úver
na zariadenie domácnosti, vďaka ktorému doladíte
svoje bývanie do dokonalosti, alebo aspoň vymeníte
už opotrebované spotrebiče a nábytok za nové.

tohto typu zábezpeky požičia až
do 50 000 €. V prípade, že si ne
sporíte, ale ste zodpovedne splá
cali, prípadne ešte stále splácate
iný úver, za rovnakých podmienok
vám poskytne do 45 000 €. A ak
ste neznámym klientom, ktorý nik
dy nesporil ani nič nesplácal, stále
môžete získať až 15 000 € na svoje
bývanie bez zabezpečenia bytom

točného vybavenia domácnosti.
Ďalšou jeho výhodou je, že výška
mesačnej splátky je stanovená na
začiatku a úroková sadzba úveru
sa počas celej doby splácania ne
zmení. Okrem toho, že úver nie je
potrebné založiť nehnuteľnosťou,
plusom je i to, že pri ňom nie je
potrebné banke predkladať bločky
či faktúry.

Chcete vedieť viac?
Ďalšie informácie vám ochotne a bezplatne poskytnú
obchodní zástupcovia PSS, a. s. Stretnú sa s vami
kedykoľvek a kdekoľvek. Ich zoznam nájdete
na www.pss.sk, alebo zavolajte na číslo 02/58 55 58 55.
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