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Mnohých z nás sužujú rany osudu, postihy či zranenia s trvalými následkami. Zdravotné problémy alebo
rôzne sociálne znevýhodnenia trápia
viac ako pol milióna občanov Slovenska. To je takmer desatina z celkového počtu všetkých obyvateľov.

Pomôžeme vám bývať bez bariér

Pri vzniku problému a po zvládnutí prvotného náporu prichádza na rad
riešenie situácie. A to nielen z pohľadu
zdravotného. Dôležitá je integrácia postihnutého do bežných spoločenských
štruktúr a tiež zabezpečenie jeho okolia, predovšetkým domácnosti tak, aby
čo najviac vyhovovalo jeho potrebám.
Premeňte si bývanie
na bezbariérové
Jednoduchší a bezpečnejší život
si vyžaduje najmä špeciálne upravené
obytné priestory, ktoré neobmedzujú,
naopak uľahčujú, vykonávanie bežných
činností. Pritom ani nie 5 % bytov na
Slovensku sa môže pochváliť prívlastkom, že sú bezbariérové. Niekedy je potrebná zásadná prestavba bytu či rodinného domu, ktorá si vyžiada odborne
i finančne náročnejšie práce. Napríklad,
zmenu dispozície bývania, rozšírenie
dvier, odstránenie prahov a schodov,
inštaláciu rampy pre vozíčkara, zámenu vane za sprchovací kút, výmenu
kuchynskej linky alebo položenie protišmykovej podlahy. Inokedy postačí
len niekoľko drobných úprav v podobe
inštalácie držiakov a madiel, osadenie
bezbariérového umývadla prípadne
nového rozmiestnenia spotrebičov tak,
aby boli dostupnejšie.

získa aj štátnu prémiu. Jej maximálna
výška aj v tomto roku predstavuje až
66,39 €. Zaujímavá je tiež garancia
úspor. Zákonná ochrana nasporených
a zhodnotených prostriedkoch na účtoch stavebného sporenia siaha až do
výšky 100 tisíc €.

Podáme vám pomocnú ruku
Zabezpečenie bývania v súlade
s vlastnými predstavami a potrebami nie
je lacná záležitosť. Preto je mimoriadne
dôležité, akého partnera si pri financovaní diela zoberiete na pomoc. Jedno
z najlepších riešení, ktoré na Slovensku
úspešne funguje už takmer 23 rokov,
je stavebné sporenie v Prvej stavebnej
sporiteľni. Viac ako dva milióny klientov
sú dôkazom a garanciou, že financovanie bývania prostredníctvom tejto banky
je obľúbené, výhodné a bezpečné. Presvedčte sa sami.
Na bývanie si môžete aj nasporiť
Ak máte tú možnosť, pripraviť sa
vopred na investíciu do svojho bývania, je viac ako rozumné. Mechanizmus
stavebného sporenia v Prvej stavebnej
sporiteľni funguje jednoducho, spravodlivo a bezpečne. Predpokladom pre využívanie tohto systému je uzatvorenie
zmluvy o stavebnom sporení, a potom
zostáva už len sporiť. PSS, a. s., zhodnocuje vklady svojich klientov nadštandardne vysokým úrokom. Kto sporí, ten

až do výšky 50 tisíc € získa stavebný
sporiteľ aj bez založenia nehnuteľnosti
a tiež bez dokladovania výšky svojich
príjmov.
Pravda, existujú tiež iné - rýchlejšie
riešenia. Ak stavebný sporiteľ potrebuje
prostriedky na svoje bývanie skôr, ako
splní podmienky na získanie stavebného úveru, k dispozícii má pestrú ponuku
medziúverov. Ich úrokové sadzby sme
v súčasnosti znížili až o pol percenta oproti predchádzajúcemu obdobiu.
Prvá stavebná sporiteľňa dokonca poskytne úver aj úplne novému klientovi
i bez predchádzajúceho sporenia na
účte stavebného sporenia.
Vyhrajte 300 €!

Naozaj lacné peniaze
Cieľom však nie je len sporiť a zhodnocovať vklady. Cesta k vlastnému bezbariérovému bývaniu vedie cez stavebný úver, na ktorý má po splnení vopred
stanovených podmienok zákonný nárok
každý stavebný sporiteľ. Po dosiahnutí
dospelosti to môže byť čerstvý maturant
alebo hoci aj senior na dôchodku. Výhodou stavebného úveru v PSS, a. s.,
je nízky a počas celej doby splácania
garantovaný úrok – od prvej splátky až
po poslednú. Navyše, stavebný úver

Ak už máte strechu nad hlavou, ale
stále vám chýba ten správny nábytok,
televízor či svietidlá, siahnite po úvere
na vybavenie domácnosti. Prvá stavebná sporiteľňa vám ho poskytne s výhodným úrokom dokonca aj bez predchádzajúceho sporenia či bez bločkov
a faktúr. Ak sa rozhodnete pre náš úver
na vybavenie domácnosti a banka vám
ho do konca augusta 2015 schváli, za
odmenu vás zaradíme do žrebovania
o dvadsať 300-eurových výhier. Šťastlivcom pripíšeme prostriedky na účet
stavebného sporenia.
Viac informácií vám ochotne
a bezplatne poskytnú obchodní
zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne. Ich zoznam nájdete na
www.pss.sk alebo nám zavolajte
na 02/58 55 58 55.

