
Sporiť, sporiť, sporiť! Ale prečo? – pýtajú sa mnohí. Veď 
dnes sú lacné úvery dostupné takmer pre každého. Mô-
žeme si požičať na čokoľvek s nízkym úrokom a naozaj 
dlhou lehotou splácania. Možno aj do konca života. Tak 
načo potom ešte sporiť, trápiť rodinný rozpočet, uskrom-
ňovať sa na úkor drobných alebo väčších radostí. 

Dôvodov je hneď niekoľko. 
Najväčšie finančné sumy si zvykneme požičiavať na býva-
nie. Na kúpu bytu alebo výstavbu rodinného domu. Rádovo  
desiatky tisíc eur, často aj šesťciferné sumy. Národná ban-
ka Slovenska však z  obavy pred nadmerným zadlžovaním 
sa prišla s  regulatívom. Výsledkom je, že banky nám teraz 
požičajú na bývanie nanajvýš 80 % z ceny kupovanej alebo 
stavanej nehnuteľnosti. Pri stotisícovom dome či byte to 
predstavuje najviac 80 000 eur. Pýtate sa, kde máte zobrať 
zvyšných 20 000 eur? Uvažujete správne, budete si ich mu-
sieť nasporiť.
Sporiť si je múdre
Možno si hovoríte, že otázku bývania máte v súčasnosti vyrie-
šenú. Výborne! Tí prezieravejší však vedia, že o niekoľko rokov 
môže byť všetko inak. Kedysi nové bývanie priebežne treba 
obnovovať alebo rovno zrekonštruovať. Bývanie akurátnych 
rozmerov môže byť zrazu malé. A deti, nesmieme zabudnúť 
na deti, ani tie nebudú donekonečna bývať u svojich rodičov. 
Percentá navyše pre vás
Určite tušíte, že hľadáme dlhodobo výhodný spôsob sporenia, 
ktorý by uspokojil všetkých týchto ľudí. Vieme o jednom, rok-
mi preverenom, stále výhodnom a bezpečnom. Je to staveb-
né sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni. Ak si dnes uzatvoríte 

zmluvu o stavebnom sporení v tejto banke, pri dohodnutom 
šesťročnom sporení vám po splnení stanovených podmienok 
v prvom roku k základnej úrokovej sadzbe z vkladov pridajú 
ďalších 7,5 %, v druhom roku 4 % a v treťom jedno percen-
to. V prípade, že patríte k ľuďom, ktorí majú nárok na štátnu 
prémiu, každý rok môže k vašim vkladom a úrokom pribud-
núť ďalších až 70 eur. Viac o podmienkach tohto výhodného 
zhodnocovania vkladov na účte stavebného sporenia vám 
ochotne povedia obchodní zástupcovia PSS.
Získate výhodnejší úver
Dôležité je vedieť, že kto si sporí v  PSS a  rozhodne sa pre 
niektorý z pestrej palety úverov, ten naň dostane výhodnej-
šie podmienky ako bez predchádzajúceho sporenia. Naprí-
klad, sporiacemu klientovi PSS poskytne až do 50  000 eur 
bez zabezpečenia nehnuteľnosťou so splatnosťou až na  
30 rokov. Je to viac a na dlhšie, ako by ste za týchto podmie-
nok dostali v iných bankách. Takéto výhodné úverové pod- 
mienky využívajú klienti PSS hlavne na obnovu svojho bý-
vania.

Buďte zvedaví
Viac informácií o ponuke PSS získate na stránke www.pss.sk 
alebo na telefónnom čísle 02/58 55 58 55.

Máme pre vás percentá navyše
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