Toto je Anna. Má 27 rokov
a už dlho túžila po
vlastnej streche nad
hlavou. Nikto sa jej
nečudoval. Veď kto by
nechcel to isté?
Anna však mala strach.
Z vysokých splátok,
zo straty zamestnania,
aj z toho, že ju opustí
priateľ a zostane na
všetko sama. Našla však
riešenie, vďaka ktorému
sa už ničoho báť nemusí
a môže konečne pokojne
spávať vo svojom novom
byte. Anna teraz rada
poradí aj vám!

Meníme

te dokladovať bločkami alebo faktúrami. A neviem ako vy, ale toto ja
mimoriadne oceňujem. Stále totiž
niečo niekde strácam!

VAŠE BÝVANIE
Pomôže vám PSS
Riešenie môjho problému s vlastným bývaním som našla v Prvej stavebnej sporiteľni. Uzatvorila som si
tam totiž zmluvu o stavebnom sporení, kde sa mi vďaka kombinácii výhodného úroku a štátnej prémie –
aj v tom roku až 66,39 eura – moje
peniaze bezpečne zhodnotili. Keď
som neskôr znova navštívila PSS-ku,
ponúkli mi úver až do výšky 50 000
eur bez potreby zabezpečenia nehnuteľnosťou v prospech banky.
A dokonca znížili úrokovú sadzbu
takýchto úverov až o jedno percento! Som z malého mesta, takže
mi táto suma na kúpu nového bytu
úplne postačila. Je mi však jasné, že
vám nemusí. Bývanie vo veľkých
mestách totiž stojí oveľa viac. Ani to
však nie je problém!

na domov
Úver až do výšky
340 000 eur
Potrebujete viac peňazí? Prvá stavebná sporiteľňa vám môže ponúknuť úver až do výšky 340 000
eur. Musíte ho síce založiť nehnuteľnosťou, ale úroková sadzba bude
nižšia ako v predchádzajúcom prípade. A nezabudnite, že výhodná
úroková sadzba v kombinácii s 30ročnou dobou splatnosti, to je niečo, čo určite oceníte. Zvlášť vtedy,
keď prídu deti alebo nejaké nepredvídané okolnosti. Ozaj, aby
som nezabudla – toto je dôležité!

Úver si môžete v PSS aj veľmi výhodne poistiť.

Nový byt, Nové
zariadeNie
Čo vám budem hovoriť? Poznáte to!
Po kúpe nového bytu si ho musíte
aj zariadiť. Alebo možno chcete len
vynoviť svoj starý byt? V každom
prípade v PSS-ke môžete využiť aj
úver na vybavenie domácnosti
s priaznivou mesačnou splátkou
a so splatnosťou až 8 rokov. Maximálna výška tohto úveru je 7 000
eur a svoje nákupy vôbec nemusí-

začNite SPoriť už dNeS
Viete čo? Mám šťastie, že mám
predvídavých rodičov. Od mala mi
pripomínali, aké je dôležité šetriť si
peniaze – či už na horšie časy, alebo na lepšie bývanie. Ak to chcete
aj vy spraviť pre svoje deti, PSS–ka
ponúka, samozrejme, aj možnosť
sporenia. Vďaka stavebnému sporeniu Junior extra sa postaráte deckám o lepší štart do budúcnosti.
A nielen im, ale aj sebe môžete uzatvoriť zmluvu o stavebnom sporení.
Mimochodom, sporiť môžete pokojne aj online. Prístup k svojim peniazom získate jednoducho z domu
prostredníctvom online stavebného
Sporenia Lišiak. A vďaka službe
Moja PSS máte zároveň vo svojich
splátkach úplný poriadok.
Aj vám vo všetkom ochotne poradia
naši obchodní zástupcovia.
Nájdete ich v kanceláriách PSS
a ich zoznam je k dispozícii
aj na www.pss.sk. Informácie
o produktoch a ponuke PSS
môžete získať tiež na telefónnom
čísle 02/58 55 58 55.
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