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nia, nebudem mame „visieť na krku“, ale zaobstarám si vlastné bývanie. Za prácou sa totiž budem sťahovať do väčšieho mesta a vôbec nemusím vyhadzovať peniaze na drahé podnájmy. Bez
problémov si zaobstarám niečo vlastné.

MAlý úrok, Veľká rAdosť

Peniaze na bývanie?
Takto som si poradila!
Postav dom, zasaď strom a až potom vychovávaj deti. Aby mali strechu
nad hlavou! Toto mi často pripomínala moja mama, múdra žena. Vlastnej
rady sa držala aj sama, a preto teraz problém s bývaním mať nebudem.

M

oja mama je učiteľka a peniaze sme
doma nikdy neprehadzovali lopatou,
ale vedela dobre gazdovať a najmä
sporiť. Už keď som bola dieťa, v Prvej stavebnej
sporiteľni mi uzatvorila zmluvu o stavebnom

sporení a pravidelne mi na ňu prispievala. Vďaka
priaznivej úrokovej sadzbe v kombinácii so štátnou prémiou (aj v tomto roku až 66,39 €!) sa nám
financie bezpečne a výhodne zhodnotili. A preto
teraz, keď ma čaká nástup do prvého zamestna-

Nemusela som dokonca ani dlho hľadať najlepšiu ponuku. Úver na bývanie, ktorý bol pre mňa
najvýhodnejší, som našla tiež v Prvej stavebnej
sporiteľni. Úroková sadzba v PSS ma milo prekvapila doslova hneď pri dverách – začína sa už
na 0,99 % ročne! Financie na
splnenie môjho sna tiež
Ďalšie
celkom potešili – ako
informácie
nájdete na
single na mňa čawww.pss.skstránke
kal úver až do
zatelefonujte alebo
170 000 €. Párom 02/5
8 55 58 55n, a číslo
k
sa určite tiež ochotne
poradia, akdoe vám
a j vy
bude pozdávať
získate jed
a bezpečnenoducho
štedrá ponuka –
v
strechu naladstnú
môžu čerpať úver
hlavou.
na bývanie až do výšky
340 000 €.Výhodou,ktorú veľmi oceňujem, je aj to, že splátky si môžem rozložiť
až na 30 rokov, rozpočet začínajúcej účtovníčky
teda priveľmi nezaťažia. Pri až 5-ročnej fixácii si
nič viac nemôžem želať. A ak áno, tak len to, aby
som čo najskôr bývala konečne vo vlastnom!
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