Celý dom je
hore nohami
Metafora, ktorá nepotrebuje
ďalšie vysvetlenie. Iste sme to
všetci zažili. Minimálne v deň
veľkého upratovania, pred
svadbou či pred príchodom
nového člena rodiny.
Z času na čas je potrebné spraviť generálny poriadok. Mnohých nepotrebných vecí sa zbavíme,
niečo premiestnime a možno aj vymaľujeme.
Stále sa však pohybujeme v tom istom priestore. Čo však robiť v prípade, keď zistíme, že ani to
najpedantnejšie a najradikálnejšie upratovanie
nepomôže? Možností je niekoľko.

Modernizácia
Pozrite sa napríklad na nábytok. V čase, keď ste
ho kupovali, bol moderný a praktický. Môžete
to o ňom povedať aj dnes? Ak nie, vymeňte ho
za taký, ktorý bude spĺňať vaše súčasné potreby.
A niekedy sa stačí len prelúskať internetom, kde
nájdete množstvo riešení, ako využiť čo i ten
najmenší kút na uskladnenie vecí, a pritom si
nezapratať obytný priestor ďalším nábytkom.
Niekedy stačí aj menšia investícia s veľkým
efektom. Môžete sa zmestiť aj do 7 000 €.

Rekonštrukcia
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Kde nepomôže výmena nábytku a iného zariadenia, tam pomôže zmena dispozičného riešenia. Neverili by ste, aké zázraky dokáže urobiť

posunutie jednej priečky. Táto možnosť je už
finančne náročnejšia. Podľa objemu a náročnosti prác sa môže vyšplhať aj na 20 000 €.

Nová adresa
Posunuli ste priečku a stále to nestačí? V tom
prípade je najvyšší čas vymeniť nehnuteľnosť.
Pri tomto kroku sa budete musieť zmieriť s tým,
že susedov, na ktorých ste si zvykli, už nebudete
vídať tak často, ako doteraz a obľúbené miesta
v okolí vymeníte za iné, možno krajšie. Vyberte
si väčší byt alebo dom. Ten si dokonca môžete
postaviť podľa vlastných predstáv. Počítať by
ste však mali s najväčšou investíciou.

V každom prípade
Na každé z týchto troch riešení sa môžete pripraviť a myslieť trochu dopredu. Pomôže vám
v tom Prvá stavebná sporiteľňa. A hoci sa
vám plány niekedy zmenia, nasporené peniaze
určite zostanú. Vďaka sporeniu s bonusom
ich bude ešte viac. Nasporená suma je dobrý
základ na získanie niektorého z výhodných

úverov. S predchádzajúcim sporením môžete
totiž získať úver s výhodnejšími podmienkami
ako bez neho. Myslíte si, že je to dokola stále
tá istá pesnička? Ale kdeže. Odteraz sú úvery v PSS výrazne dostupnejšie pre všetky
príjmové kategórie. Na kúpu je vhodný úver
zabezpečený nehnuteľnosťou, na rekonštrukciu postačí úver, pri ktorom nemusíte
použiť svoju nehnuteľnosť ako zábezpeku.
Výhodou je ich dlhá, až 30-ročná, splatnosť
a teraz aj mimoriadne nízka úroková sadzba.
Nuž a na modernizáciu, prípadne dokúpenie bytových doplnkov, vám príde vhod úver
na zariadenie domácnosti do výšky 7 000 € so
splatnosťou 8 rokov. V PSS nájde úver podľa
svojich potrieb a možností naozaj každý.

V PSS máte na výber!

Viac informácií získate, keď zavoláte
na telefónne číslo 02/58 55 58 55
alebo budete kontaktovať niektorého
z obchodných zástupcov zo zoznamu
na www.pss.sk.

