Aby ste aj vy mohli
bývať najlepšie,
Stavebné sporenie je vynikajúci nástroj
na financovanie bývania. Už vyše
26 rokov ho na Slovensku poskytuje
predovšetkým Prvá stavebná
sporiteľňa. A nielen to, okrem
Stavebné sporenie
kvalitného a bezpečného sporenia má
je ako stvorené pre ľudí
s nižšími a so strednými
v ponuke pestrú paletu úverov určených
príjmami, ktorí sú
ochotní
a schopní sporiť.
na financovanie kúpy, výstavby, obnovy
domu či bytu alebo zariadenia
domácnosti. To však nie je všetko.
K dispozícii je
aj bezpoplatkové
Obchodní zástupcovia PSS vás
a flexibilné
prostredníctvom viacerých typov
online stavebné
Sporenie
poistenia dokážu zabezpečiť pred
Lišiak.
nepredvídateľnými udalosťami.
Takže, prečo sa skontaktovať práve
s nimi? Jednoducho pre to,
lebo svojej práci dobre rozumejú,
sú šikovní, ochotní
a diskrétni, sú schopní
poskytovať kvalitné
a komplexné služby,
a nájdete ich prakticky
kdekoľvek na celom území
Slovenska.

Sporiaci klient
naďalej môže získať
až 50 000 € aj bez
zabezpečenia úveru
nehnuteľnosťou
až s 30-ročnou
splatnosťou.

Vďaka
postupnému
financovaniu
od PSS pohodlne
a výhodne
prefinancujete
výstavbu svojho
nového rodinného
domu.

PSS poskytuje
úvery na financovanie
bývania, ktoré
si nastavíte podľa
svojich potrieb
a možností.
Pre deti je určené
stavebné sporenie
Junior extra
chránené extra istotou.
Uzatvorenie zmluvy
do jedného roka
je zadarmo.

Naďalej
venujeme
intenzívnu
pozornosť
financovaniu
obnovy
bytových
domov.

K dispozícii máte
takmer tisícku
obchodných
zástupcov PSS.
Ani nemusíte ísť
za nimi, pretože
oni prídu
za vami.

Úver
na financovanie
bývania si v PSS
doprajú nielen mladí
a bonitní ľudia,
ale hoci aj ľudia
v dôchodkovom
veku.

Doteraz sme
na bývanie poskytli vyše
10 miliárd eur.
Uzatvorili sme spolu
4,5 milióna zmlúv
o stavebnom sporení.
Denne uzatvoríme
80 zmlúv pre dieťa
v tarife Junior extra.
Denne poskytneme
70 medziúverov
a stavebných úverov.

Zákonná
ochrana
vkladov aj naďalej
zostáva až do
100 000 €.

Až 80 % z poskytnutých
prostriedkov smeruje
do obnovy bývania.
Takmer 500 miliónov
eur sme poskytli
na obnovu bytových
domov.
Financovali sme obnovu
každého siedmeho
bytového domu
na Slovensku.
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Prehľad o svojom
účte stavebného
sporenia aj o splácaní
svojich úverových
záväzkov získate
na portáli
Moja PSS.

V spolupráci
s renomovanými
poisťovňami
sprostredkúvame
päť druhov
kvalitných
poistení.

Úverovú
ponuku
dopĺňajú úvery
na vybavenie
domácnosti určené
na kúpu nábytku
či spotrebnej
elektroniky.

Chcete o ponuke PSS vedieť viac? Kliknite na www.pss.sk alebo zatelefonujte na 02/58 55 58 55.
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