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Mojej milovanej babičke
Volám sa Lucia, mám 25, bývam u rodičov a som učiteľka. Aby som sa z toho úplne nezbláznila,
relaxujem upravovaním starého nábytku. Deti sú úžasné, ale iste uznáte, že taká malá skrinka
nepiští, neodvráva, nevrtí sa, keď ju skrášľujem, len ticho čaká na svoju novú podobu.

V

ýsledok ma vždy tak nadchne, že
sa so žiadnym zo zrenovovaných
kúskov neviem rozlúčiť. „Zase? Už
si nám zapratala celý byt.“ Takto
reagovala mama vždy, keď ma uvidela
v montérkach. „Nejde o to, si šikovná
a sú to krásne kusy, len ich je už akosi
veľa a do štýlu zariadenia nášho bytu
sa vôbec nehodia. Už to takto ďalej ísť
nemôže.“ S riešením prišla babička. Tiež
už nemohla počúvať mamine výčitky. „Už
sa toľko nehádajte. Môže bývať u mňa
aj s nábytkom. Ja mám miesta dosť,“
povedala pokojne. Všetky tri sme sa na
seba usmiali. Babička má pekný starší
byt ešte v pôvodnom stave. Aby som tam
mohla bývať, potreboval by však zmenu
dispozičného riešenia a vlastne celkovú
rekonštrukciu presne v štýle mojich
výtvorov. Keď sme si spolu na internete
pozerali inšpirácie, na stránke sa objavila
reklama Prvej stavebnej sporiteľne.
„Pozri sa sem!“ upozornila ma babička.
„Tie milé líšky už vymenili svoje bývanie
a ešte ako výhodne. Teraz je rad na tebe.“

Dobrá správa

Rodičia mi prezradili, že mi v PSS sporia
od mojich dvanástich. Vedeli, že raz
nastane chvíľa, keď sa budem chcieť
osamostatniť, alebo v to aspoň dúfali.
Je to fantastická správa, pretože sa
mám od čoho odraziť. PSS má na svojej
internetovej stránke službu Moja PSS,
vďaka ktorej mám prehľad o všetkom,
čo sa na mojom účte stavebného
sporenia deje. Pozriem sa, koľko už
mám nasporené, zvyšok dofinancujem
úverom. Výhodou je, že nemusím chodiť
od banky k banke, ale všetko vybavím

prostriedkov budem mať k dispozícii hneď
po podpise úverovej zmluvy a zvyšok po
zdokladovaní účelu ich použitia.
Babička, z celého srdca ti ďakujem!

v PSS. Určite mi vyberú niektorý z úverov
podľa mojich možností. Dokonca mi
sprostredkujú aj rôzne druhy poistenia
pre prípad, že by sa mi v živote niečo
vymklo spod kontroly. Babička je úžasná
žena. Navrhla, že ak mi to pomôže,
môžem úver zabezpečiť jej bytom.

Stretnutie v pobočke

Hneď na druhý deň som sa vybrala
do najbližšej kancelárie obchodného
zástupcu PSS. Našla som ju v kontaktoch
na www.pss.sk. Rozhodla som sa využiť
úverovú akciu, ktorá práve teraz prebieha.
Úvery na bývanie zabezpečené
nehnuteľnosťou majú do 31. mája úrokovú
sadzbu len 0,99 % ročne zafixovanú na
5 rokov po podpise úverovej zmluvy.
Som mladá, a tak môžem úver splácať
až 30 rokov. Prirodzene, že čím dlhšia
splatnosť, tým budú splátky nižšie.
Do rekonštrukcie sa môžem pustiť
veľmi rýchlo. Až 90 % z poskytnutých

Odkaz pre všetkých

Možno nemáte také šťastie, ako ja ani
takú tolerantnú babičku alebo iného
člena rodiny. Ale viete čo? Určite niekde
v okolí nájdete kanceláriu PSS s milým
a ochotným obchodným zástupcom. Tak,
ako mne, aj vám poradí, ako prefinancovať
vaše vysnívané bývanie. Nezáleží na tom,
či ste alebo nie ste klientmi PSS, pretože
táto banka má riešenie pre každého, kto
sa na ňu o pomoc s financovaním bývania
obráti. Ak nemáte cestu okolo, zavolajte
na telefónne číslo 02/58 55 58 55
a dozviete sa všetky informácie, ktoré sú
pre získanie úveru dôležité.
Mnoho inšpirácií nájdete tiež na
stránkach časopisu DOMa. Nezabudnite
si vypýtať jeho najnovšie číslo alebo
si ho jednoducho stiahnite do svojho
mobilu. Všetko potrebné nájdete
na www.pss.sk.
* Viac informácií si pozrite na str.11.
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