STAVEBNÍCTVO

Pomôžeme vám ušetriť
na energiách

Možno neviete:
obvodové múry
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Najviac tepla z rodinného
domu uniká cez:

Každý rodinný rozpočet počíta s povinnými výdavkami. Náklady na energie
predstavujú jednu z najväčších položiek. Aj preto sa na nás obrátili viacerí
vlastníci rodinných domov s otázkou, ako by mohli ušetriť na kúrení,
na spotrebe elektriny, aj na teplej vode.
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ajjednoduchšie je zmeniť svoje správanie.
Upraviť ho tak, aby sme zbytočne neplytvali
teplom, svetlom ani vodou. Je totiž zrejmé,
že platiť nemusíme len za tú energiu, ktorú
nespotrebujeme. Je potrebné odstrániť zlé návyky,
respektíve zlozvyky. Napríklad nesvietiť v miestnostiach,
v ktorých sa nenachádzame. Rovnako nenechávať tiecť
vodu, keď ju práve nevyužívame, alebo jednoducho
neprekurovať miestnosti viac, ako je to nevyhnutné.

Majte prehľad

Chcete mať dokonalý prehľad o svojich vkladoch na
účte stavebného sporenia? Alebo o splátkach úveru
či o situácii na účtoch stavebného sporenia svojich
detí? Využívajte šikovnú online službu Moja PSS.

Šetriť je samozrejmé

Je vhodné, aby sa šetrenie s energiami stalo súčasťou
nášho prirodzeného správania sa. A to i napriek
tomu, že elimináciou svojich zlozvykov dokážeme
znížiť spotrebu energií len čiastočne. V prípade,
že chcete dosiahnuť naozaj významnú a zásadnú
zmenu, investícia do výstavby energeticky úsporného
rodinného domu alebo do obnovy už existujúcej
stavby je nevyhnutná. V tom prípade môže byť úspora
zásadná. Dnes je už samozrejmosťou mať nainštalované
kvalitné tesniace okná a dvere či zateplené obvodové
múry domu. Plynové kotly nahrádzajú modernejšie,
kondenzačné. Bežne sa využívajú termoregulačné
ventily na radiátoroch, priestorové termostaty či pákové
vodovodné batérie. Už niekoľko rokov sú témou aj
obnoviteľné zdroje energií a zariadenia, ktoré ich dokážu
využiť, napríklad fotovoltické panely ako alternatívne
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zdroje elektrickej energie, slnečné kolektory využívané
na ohrev teplej vody, tepelné čerpadlá ako moderné
zdroje tepla s automatickou prevádzkou alebo kotly
na biomasu.

Myslíme aj na obnovu
bytových domov

PSS poskytuje úvery na obnovu bytových domov
už 18 rokov. Majú výhodné podmienky, priaznivú
úrokovú sadzbu a netreba ich ani zakladať
nehnuteľnosťou či bytmi. Stačí len vinkulovať
tri mesačné splátky úveru alebo zriadiť záložné
právo k pohľadávkam fondu údržby a opráv
bytového domu.
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Obráťte sa na PSS

Je zrejmé, že pri zmene a modernizácii svojho bývania
budete potrebovať pomoc odborníka. Rovnako sa vám
môže zísť aj pri prefinancovaní vašich zámerov. Preto
sa obráťte na Prvú stavebnú sporiteľňu. Stále platí, že
s PSS sa na svoju budúcu investíciu dokážete vynikajúco
pripraviť. Na účte stavebného sporenia kvalitne
a bezpečne zhodnotíte svoje vklady. Kombinácia
výhodného úroku so štátnou prémiou (aj v tomto roku
môže dosiahnuť výšku až 66,39 €) patrí k tým najlepším
ponukám na trhu. Po splnení vopred stanovených
podmienok má každý stavebný sporiteľ zákonný nárok
na stavebný úver s priaznivou a počas celej doby
splácania aj nemennou úrokovou sadzbou. Ak by ste
peniaze potrebovali skôr, môžete siahnuť po niektorom
z medziúverov alebo po úvere na vybavenie

domácnosti. Pri riešení energeticky úsporného bývania
je výbornou voľbou medziúver, ktorý poskytujeme
až do výšky 50 000 eur sporiacemu klientovi aj bez
zabezpečenia nehnuteľnosťou. Ak potrebujete viac
peňazí, bez tohto typu zábezpeky sa nezaobídete.
Pripravený je aj jeden bonus navyše – v PSS myslíme aj
na bezpečnosť, preto sprostredkujeme poistenie vám,
vášmu úveru, ale aj vášmu bytu alebo domu.

Buďte zvedaví

Viac informácií vám poskytnú obchodní zástupcovia
PSS. Alebo skúste navštíviť stránku www.pss. sk,
prípadne zatelefonujte na 02/58 55 58 55.
A neváhajte príliš dlho, toto je ponuka, na ktorú
ste čakali.
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FINANCOVANIE BÝVANIA

Aby ste aj vy mohli
bývať najlepšie, ako sa
len dá
Autor: Richard Zvolenský ̵ Foto: PSS

Stavebné sporenie je vynikajúci nástroj na financovanie bývania. Už viac
ako 26 rokov ho na Slovensku poskytuje predovšetkým Prvá stavebná
sporiteľňa. A nielen to, okrem kvalitného a bezpečného sporenia má v ponuke
pestrú paletu úverov určených na financovanie kúpy, výstavby, obnovy
alebo zariadenia bývania. To ale nie je všetko. Obchodní zástupcovia PSS
vás prostredníctvom viacerých typov poistenia dokážu zabezpečiť pred
nepredvídateľnými udalosťami. Prečo by ste sa mali skontaktovať práve
s nimi? Jednoducho preto, že 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.

Stavebné sporenie
je ako stvorené
pre ľudí s nižšími
a strednými príjmami,
ktorí sú ochotní
a schopní sporiť.

Pre deti je určené
stavebné sporenie
Junior extra chránené
extra istotou.
Uzatvorenie zmluvy
do jedného roka
je zdarma.

Doteraz sme na bývanie
poskytli viac ako

K dispozícii je aj
bezpoplatkové
a flexibilné online
stavebné Sporenie
Lišiak.

PSS poskytuje
úvery
na financovanie
bývania, ktoré si
nastavíte podľa
svojich potrieb
a možností.

Prehľad o svojom
účte stavebného
sporenia aj
o splácaní svojich
úverových
záväzkov získate
na portáli Moja
PSS.

K dispozícii máte
takmer tisícku
obchodných
zástupcov PSS.
Nemusíte chodiť za
nimi, pretože oni
prídu za vami.

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

Naďalej venujeme
intenzívnu pozornosť
financovaniu obnovy
bytových domov.

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

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

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

V spolupráci
s renomovanými
poisťovňami
sprostredkúvame päť
druhov kvalitných
poistení.

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

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

70 medziúverov
a stavebných úverov.

Až 80 %
z poskytnutých prostriedkov
smeruje do obnovy bývania.

Takmer 500
miliónov eur
Chcete sa o ponuke
PSS dozvedieť
viac? Kliknite
na www.pss.sk
alebo zatelefonujte
na 02/58 55 58 55.

sme poskytli na obnovu
bytových domov.
Financovali sme obnovu

každého
siedmeho
bytového domu na
Slovensku.
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