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Vylúštite švédsku krížovku
a hrajte o balíček tekutých rúžov mark.
s lesklým a matným efektom v nových
odtieňoch od AVONu
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Financujeme bývanie

Bývajte lepšie s Lišiakom
z Prvej stavebnej sporiteľne
Dobrý deň!
Chceme využiť pekné počasie a pustiť sa
s manželkou do rekonštrukcie nášho bytu, ktorý
sme pred časom zdedili po starých rodičoch. Už
te raz je nám však jasné, že práce, ktoré sme si naplánovali,
prekročia rozpočet, ktorý sme si stanovili. Ako nám môže pomôcť
Prvá stavebná sporiteľňa? Existuje riešenie, vďaka ktorému by
sme bývali krajšie a zároveň by sme to aj finančne zvládli?
Ďakujeme za každú radu.
Ján Predme rský z Liptovského Hrádku

D

obrý deň! V otázke vášho
lepšieho a krajšieho bývania ste sa obrátili na
tých najpovolanejších. Samozrejme, že vám radi poradíme a veríme, že vás aj potešíme dobrou
správou. Úrokovú sadzbu úverov
na bývanie, ktoré nie je potrebné
zabezpečiť nehnuteľnosťou, sme
v Prvej stavebnej sporiteľni znížili až o jedno percento! Naši sporiaci klienti tak môžu teraz získať
za veľmi výhodných podmienok
až 50 000 eur bez potreby založenia požičaných prostriedkov nehnuteľnosťou v prospech banky.
A ak by ste náhodou potrebovali
väčšiu sumu, ani to nie je problém! Prvá stavebná sporiteľňa
vám poskytne úver až do výšky
340 000 eur. Tento úver síce mu-

síte založiť nehnuteľnosťou, ale
jeho úroková sadzba bude ešte
nižšia ako v predchádzajúcom
prípade. A toho, že vás naplánovaná rekonštrukcia vášho bytu
neprimerane finančne zaťaží, sa
vôbec nemusíte obávať. Priaznivá
úroková sadzba v kombinácii s až
30-ročnou dobou splatnosti znamená dlhodobo nízke mesačné
splátky, ktoré si môžu dovoliť aj
rodiny s nižšími príjmami. Je tu
tiež možnosť poistiť si svoj úver
priamo v PSS a ochrániť sa tak
pred prípadnou nepriaznivou finančnou situáciou.
Ďalšie informácie nájdete na
stránke Prvej stavebnej sporiteľne
www.pss.sk alebo zatelefonujte
na číslo 02/58 55 58 55, kde vám
ochotne poradia.
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