S VÝHODNÝM ÚVEROM ODCHOD
Z „MAMA HOTELU“ NEBOLÍ
KÝM MLADÝ ČLOVEK BÝVA U SVOJICH RODIČOV, JEHO ŽIVOT JE
RELATÍVNE JEDNODUCHÝ A POHODLNÝ. K DISPOZÍCII MÁ TEPLÚ
STRAVU, STRECHU NAD HLAVOU, VÄČŠINOU AJ SÚKROMIE.
JEDNODUCHO, TRADIČNÝ PLNÝ SERVIS „MAMA HOTELU“ SO
VŠETKÝMI VÝHODAMI (AJ DROBNÝMI NEVÝHODAMI). ZLOŽITEJŠIE TO
ZAČNE BYŤ, KEĎ ZAČNE UVAŽOVAŤ NAD OSAMOSTATNENÍM SA.
Ak mu rodičia stihli počas jeho mladosti niečo
nasporiť, výborne! Ak sporili na účte stavebného sporenia v rámci detského stavebného
sporenia Junior extra v Prvej stavebnej
sporiteľni, tak ešte lepšie. Ale niekedy treba
na zmeny v živote mladých ľudí reagovať
okamžite.
PONUKA NA NEZAPLATENIE
Aktuálna ponuka úverov na bývanie od PSS sa
týka úverov zabezpečených nehnuteľnosťou.
Ak sa teraz, najneskôr do konca mája, rozhodnete pre takýto úver, jeho úroková sadzba sa
môže začínať už od 0,99 % ročne. Je to jedna
z najnižších úrokových sadzieb na slovenskom
bankovom trhu. To ale nie je všetko. My vám

ju zafixujeme, a teda nezmeníme nie jeden ani
tri, ale až päť rokov nasledujúcich po podpise
úverovej zmluvy. Takéto dlhé obdobie nízkych
mesačných splátok je naozaj na nezaplatenie.
ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Čo sa týka dobrých správ, ešte sme neskončili.
Možno vás poteší, že jednotlivcovi na jednu
nehnuteľnosť za týchto výhodných podmienok
požičiame až do 170 000 eur a dvojici, páru či
manželom dvojnásobok, teda do 340 000 eur.
Platnosť takéhoto úveru môže trvať až
30 rokov. A až 90 % z požičaných prostriedkov
budete mať k dispozícii bezprostredne po podpise úverovej zmluvy, zvyšok po zdokladovaní
účelu použitia úveru.

Stále rovnako výhodné!
Systém stavebného sporenia tu
funguje už 25 rokov. Pomáha najmä
ľuďom s nižšími príjmami zabezpečiť si svoje prvé, nové alebo lepšie bývanie. Preto urobíme všetko
pre to, aby sa vás prípadné zmeny,
o ktorých sa v súčasnosti diskutuje,
dotkli čo najmenej alebo najradšej
vôbec. V súčasnosti sa v stavebnom
sporení nemení vôbec nič. Naďalej
je tu pre každého, pre všetkých
a stále rovnako výhodné.

