Ideálny domov

Doprajte si viac
miesta na bývanie
Rastieme. Niekomu pribúdajú centimetre, inému rastú nároky, deťom
„rožky“ a ďalšiemu sa rozrastá rodina. V každom prípade priestory,
v ktorých momentálne bývame, nám jednoducho nestačia.

K

eď sa ma známi pýtajú,
prečo sme sa presťahovali len
tri roky po kúpe novostavby,
odpovedám jedným dychom:
„Hyperaktivita nášho dieťaťa prerástla
rozmery tohto bytu.“ Áno, aj živé dieťa môže
byť dôvod, prečo ľudia menia svoje bývanie.
Nielen naša dcéra, ale aj my potrebujeme
viac miesta. Obaja s manželkou máme
priestorovo náročné koníčky. Ona pečie
zákusky a ja fušujem do rezbárčiny. A výbeh
v záhrade potrebujeme všetci. Predať byt
zaťažený hypotékou nie je v dnešnej dobe
taký strašiak, ako sa zdalo pred rokmi.
Samozrejme, peniaze na dom, ktorý sme si
vyhliadli, si tiež musíme požičať. Predajom
bytu splatíme zostatkovú časť hypotéky a na
nový dom ten rozdiel stačiť určite nebude.
Preto som sa obrátil na inštitúciu, ktorú už
dlho poznám a dôverujem jej.

podľa potreby až na 30 rokov. V kombinácii
s priaznivou úrokovou sadzbou to znamená,
že mesačné splátky úveru sú zvládnuteľné
počas celého splácania. Pre toho, kto
potrebuje vymeniť zariadenie, vymaľovať či
postaviť garáž, záhradný kozub alebo altánok,
je určený úver na vybavenie domácnosti až
do výšky 7 000 € so splatnosťou 8 rokov,
ktorý nevyžaduje dokladovanie bločkami
alebo faktúrami.
Má aj čo naučiť
Sporením v PSS človek získa viac, ako by
očakával. Okrem zhodnotenia svojich úspor
si osvojením správnych finančných návykov
pripravuje prostriedky do budúcnosti
a v neposlednom rade aj podmienky na
výhodné úvery.

« V ďak a úve r u od
PSS m ám e t o ľk o
m i e st a, k o ľk o
po t r e b uje m e . »

Prečo práve ona
Prvá stavebná sporiteľňa ma sprevádza
roky. Už v čase jej začiatkov mi rodičia
začali sporiť, aby som mal lepší štart do
života. A oplatilo sa. Za peniaze, ktoré mi
nasporili, a vďaka štátnej prémii i dobrému
úročeniu som mohol ísť na rok študovať
do Anglicka. Bola to pre mňa obrovská
skúsenosť, vďaka ktorej mám teraz výborné
zamestnanie. Okrem toho, z obchodnej
zástupkyne, vtedy mladej začínajúcej
finančníčky, je dnes skúsená odborníčka,
ktorá je tejto banke stále verná a určite mi
dobre poradí.
Má čo ponúknuť
V PSS nájde spôsob skutočne každý, kto
potrebuje vyriešiť svoju bytovú otázku. Tak
napríklad, manželia alebo partneri môžu
výhodne kúpiť nehnuteľnosť až do výšky
340 000 €, jednotlivci do 170 000 € v prípade,
že ju založia v prospech banky. Ak máte starší
dom alebo byt a potrebujete ho zrekonštruovať,
ale nie je vhodný na zabezpečenie úveru,
siahnite po úvere, ktorý zábezpeku nevyžaduje.
A tým, ktorí plánujú svoj dom postaviť, PSS
ponúka možnosť jeho postupného financovania.
Splatnosť pri týchto úveroch si môžete nastaviť

Reklamný text PSS.

Neprehliadnite!
Uzatvorte si zmluvu o stavebnom
sporení do 31. decembra 2018 a využite
maximálnu štátnu prémiu až
66,39 €. PSS v tomto roku ešte nebude
skúmať výšku vášho príjmu. Vďaka
tomu sa stanete priateľským stavebným
sporiteľom, ktorý po 6 rokoch sporenia
nemusí dokladovať účel použitia svojich
nasporených a výhodne zhodnotených
finančných prostriedkov. Ak to stihnete,
vaše úspory porastú rýchlejšie.

nechajte
si poradiť

Podrobné informácie nájdete na
www.pss.sk alebo zatelefonujte
na telefónne číslo 02/58 55 58 55
a dozviete sa viac.

