stavebné sporenie

Riešenie pre vaše
lepšie bývanie

Reklamný text: Prvá stavebná sporiteľňa

Možno sa to stalo aj vám. Chcete si kúpiť byt alebo postaviť
rodinný dom, ale hypotekárna banka vám môže požičať
maximálne tri štvrtiny z prostriedkov, ktoré potrebujete.
A vy stojíte pred dilemou – kde zoženiem zvyšné peniaze?

Je zrejmé, že potrebujete úver, ktorý netreba zakladať nehnuteľnosťou. Určite si
tiež budete želať, aby mal priaznivú úrokovú sadzbu, dobu splatnosti primeranú
vašim možnostiam a potrebám a aby sa
dal vybaviť jednoducho a rýchlo.

Až do 50-tisíc €

Riešení je, ako zvyčajne, niekoľko. Jedno
z nich vám určite ponúkne aj „vaša“
banka. Vy však nemusíte siahnuť po
prvej ponuke, ktorú dostanete. Môžete
si vybrať. V súčasnosti vám najvyššiu
sumu bez potreby zakladať požičané
prostriedky nehnuteľnosťou a za naozaj
výhodných podmienok požičia Prvá
stavebná s poriteľňa. Stačí len, aby ste

patrili m
 edzi jej sporiacich klientov
a poskytne vám úver bez zabezpečenia
domom, bytom alebo stavebným pozemkom až do výšky 50-tisíc €. Pravda, až
keď preukážete, že máte na uhrádzanie
mesačných splátok. Doba splatnosti
takéhoto úveru môže trvať až 30 rokov,
jeho úroková sadzba je nízka, vybavíte
si ho rýchlo a tiež lacno. Nemusíte totiž
platiť za znalecký posudok ani za vklad
do katastra nehnuteľností.

Ste neznámy klient?

Môže sa však stať, že peniaze budete
potrebovať hneď, teda bez predchádzajúceho sporenia na účte stavebného
sporenia. Ak ste niekedy zodpovedne

splácali alebo ešte stále splácate úver,
pričom je jedno, či je to v Prvej stavebnej sporiteľni alebo v akejkoľvek inej
banke, najväčšia stavebná sporiteľňa na
Slovensku vám za rovnakých podmienok
poskytne prostriedky až do 45-tisíc €.
A v ústrety vám vyjde aj v prípade, ak
si nesporíte ani nesplácate žiadny úver.
V tom prípade vám ako „neznámemu
klientovi“ bez zakladania nehnuteľnosti
požičia do 15-tisíc €. A manželia nebudú
potrebovať ani ručiteľa!
Presvedčte sa sami, že Prvá stavebná
sporiteľňa vám poskytne viac prostriedkov bez toho, aby ste ich museli zabezpečiť nehnuteľnosťou, a tiež výhodnejšie,
ako iní.

CHCETE SI TENTO ČASOPIS PREČÍTAŤ

VO SVOJOM ÚPLNE
NOVOM BYTE?
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