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rodina&relax

Kto sa počas dovolenky netúži cítiť aKo doma?
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Je samozrejmé, že každý rodič svoje 
dieťa ľúbi zo všetkého najviac. To 
je zároveň hlavný dôvod, prečo by 
sa mal o jeho budúcnosť postarať 
čo najlepšie. Môže mu napríklad 
nakúpiť fúru hračiek, kvalitného 
oblečenia či vychytávok v podobe 
spotrebnej elektroniky. Ale môže mu 
tiež uzatvoriť zmluvu o stavebnom 
sporení.

Tento skutok zrejme 
okamžite nevyčarí šťastný 
úsmev na detskej tvári, 
ale určite môže neskôr 

priniesť veľkú radosť a vďaku.  

UvažUjte nad 
bUdúcnosťoU
Ak sa rozhodnete pre stavebné sporenie, 
odporúčame vám
Junior extra
v Prvej stavebnej 
sporiteľni.
Pýtate sa prečo? 
Pretože toto
je jeden 
z najlepších 
spôsobov, ako 
výhodne a bezpečne 
pripraviť svojmu 
potomkovi prostriedky 
na kúpu jeho prvého vlastného 
bývania – či už prostredníctvom 
sporenia, alebo v kombinácii
so stavebným úverom. Máte však aj
iné možnosti. Nasporené prostriedky
sa po šiestich rokoch sporenia dajú
využiť prakticky na čokoľvek,
napríklad na financovanie štúdií
na strednej alebo vysokej škole. Bez 

ohľadu na neskoršie využitie
je najvýhodnejšie, ak rodičia začnú 
konať čo najskôr po narodení
dieťaťa. Špecialisti na financovanie 
bývania však mysleli tiež na rodičov 
s väčšími deťmi. Uzatvorenie prvej 
zmluvy o stavebnom sporení
Junior extra v PSS, a. s., pre deti až
do 18 rokov počas júna 2015 (v tarife 
JE) nestojí vôbec nič. 

sporiť sa oplatí
Dôležité je tiež, že najväčšia 
a najúspešnejšia stavebná sporiteľňa
na Slovensku nadštandardne 
a maximálne bezpečne zhodnotí

vaše vklady na účte stavebného 
sporenia. Každý, kto sporí,

má nárok na štátnu prémiu.
Aj v tomto roku opäť 
v maximálnej výške až 
66,39 €. Vklady stavebných 
sporiteľov sú chránené 
až do výšky 100-tisíc €. 

Navyše, PSS, a. s., poskytuje 
aj tzv. extra istotu. Rodičia 

vďaka nej môžu svoje deti 
zabezpečiť pred nečakanými 

udalosťami. To znamená, že v prípade 
úmrtia rodiča alebo zákonného 
zástupcu uvedeného v zmluve
o stavebnom sporení bude
PSS, a. s., pokračovať v sporení
namiesto neho pravidelnými 
mesačnými vkladmi až do
nasporenia polovice cieľovej sumy, 
maximálne do výšky 10-tisíc €. 

...A bez poplatku

rozUmné riešenia
Možno vás zaujme, že zmluvy 
o stavebnom sporení a sumy na nich
nasporené je v rámci rodiny možné 
bezplatne spájať. Dajú sa tak využiť 
na financovanie bývania podľa 
momentálnych potrieb. Zároveň, rodina
vďaka väčšiemu objemu nasporených 
prostriedkov získava nárok na vyšší
stavebný úver s výhodným a garantovaným
úrokom nemenným počas celej doby 
splácania. Pre mladých ľudí, ktorí zvyčajne 
veľa nezarábajú a nemajú čím ručiť za úver, 
je najatraktívnejší stavebný úver do 
50-tisíc €. V PSS, a. s., ho po dosiahnutí 
dospelosti môžu získať aj bez 
dokladovania príjmov a bez zabezpečenia 
nehnuteľnosťou. Pravda, existujú tiež iné 
– rýchlejšie riešenia – v podobe pestrej 
ponuky medziúverov.  
Viac informácií získate u obchodných 
zástupcov PSS, a. s.. Ich zoznam nájdete 
na www.pss.sk alebo zatelefonujte na 
02/58 55 58 55.

extra
istota pre deti
Prvá stavebná sporiteľňa nasporila 
osirelým deťom v rámci extra istoty 
na účtoch stavebného sporenia 
za ostatných 15 rokov takmer 
trištvrte milióna eur. Deťom, ktoré 
osireli v danom roku, poskytuje tiež 
jednorazový vianočný príspevok vo 
výške 300 €. Doteraz v súhrnnej výške 
viac ako 70-tisíc €.

klient, ktorý v Pss, a. s., 

sPláca úver a narodí 

sa mu dieťa, do troch 

mesiacov od jeho 

narodenia môže 

Požiadať o Polročný 

odklad sPlátok.

tip pre vás

CheCk in, Chill out

*

nIečo extra
pre vášho

juniora

Aby ste sa cítili ako doma 
a nemuseli sa vôbec o nič 
starať, Aquaworld, vodný 
svet, prispôsobil svoje služby 

tak, aby vám zabezpečil čo najviac 
pohodlia. Na svoje si prídu najmä mladé 
rodiny. V samostatných jednotkách 
patriacich k hotelovej časti sa nachádza 
24 apartmánových bytov pre 4- až 
5-členné rodiny a pre tých, ktorí si 
dovolenku užívajú v súkromí. Jednotlivé 
byty sú vybavené klimatizáciou, 
ktorú si prispôsobíte na teplotu podľa 
vlastnej potreby, LCD SAT TV, rádiom, 
telefónom, minibarom, sejfom vo 
veľkosti notebooku, fénom, kuchyňou. 
Kúpeľne sú vybavené sprchovým 
kútom a vaňou, terasou a šatníkom. V 
cene pobytu máte raňajky, voľný vstup 
do vodného sveta, parkovanie, WI-
FI, vlastný župan a využitie vlastnej 
autobusovej linky. Z apartmánu sa 
jednoducho dostanete do vonkajšieho 
parku, k bazénom, do hotelovej časti 
Oriental Spa či do vodného sveta 
pomocou podzemnej vykúrenej chodby, 
ktorá spája apartmány s hotelom 
a vodným svetom.

A resort of VAMED Vitality World

bohatší  o sUchozemský 
herný raj
Na obrovskom vonkajšom parku
pri pláži sa nachádza Bongo 
Wonderland, ktorý je súčasťou vodného 
sveta. Svoje brány otvorí posledný 
víkend v mesiaci jún 2015 a celé leto na 
návštevníkov čaká zaujímavý program 
a rôzne spoločenské hry, pri ktorých sa 
vaše deti zaručene nebudú nudiť.
Bongo je ozajstná malá opička žijúca 
v zoo v Budapešti, ktorej adoptívnym 
rodičom je Aquaworld Resort Budapešť, 
a preto sa stala aj talizmanom sveta 
zážitkov a pomenovali po nej jednotlivé 
detské zábavné programy. Počas
nich sa vaše neposedné ratolesti môžu 
zabávať, kúpať sa a šmýkať do bazénov
aj farebných guľôčok. Môžu si tiež 
zaskákať na nafukovacom hrade 
a posedieť si v ozajstnom veteránovi. 
Bongo a jeho kamaráti čaká malých 
i veľkých  návštevníkov so širokou 
škálou programov. Navštívte nás 
a uvidíte na vlastné oči, aké ťažké
bude vybrať si! Animátori budú 
k dispozícii od 11-tej hodiny
bezplatne. Na milovníkov športu zas 

čaká minigolf, Teqball (stolný futbal), 
plážový futbal a lanový park.

Bližšie informácie nájdete na:
http://www.aquaworldresort.hu/cz. A
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