Bratislava, 31. január 2018

O detské stavebné sporenie je enormný záujem

Detské stavebné sporenie prežíva boom. Rodičia majú o sporenie pre svoje deti enormný záujem. Prvá
stavebná sporiteľňa vlani uzatvorila o 57 % detských sporiacich zmlúv viac ako rok predtým.
Za 12 mesiacov uplynulého roka Prvá stavebná sporiteľňa uzatvorila 22 496 nových zmlúv v tarife
JUNIOR EXTRA. V roku 2016 to bolo 14 299 takýchto zmlúv, čo predstavuje až 57-percentný nárast.
Záujem rodičov o prípravu financií na budúce
Počet nových zmlúv o detskom stavebnom sporení v PSS, a. s.
bývanie pre svoje ratolesti je zjavný aj z celkového
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objemu cieľových súm. Kým v roku 2016 to bolo
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Rodičia uzatvárajú zmluvy o detskom stavebnom
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v dospelosti. Stavebné sporenie im totiž ponúka
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výhodný úrok, štátnu prémiu a rovnako nízky
poplatok za uzatvorenie zmluvy.
Vlani mali najväčší záujem o uzatvorenie sporiacich zmlúv v stavebnom sporení pre deti Východoslováci.
Regionálne sa najviac detských zmlúv uzatvorilo v prešovskom regióne, až 3 873 v celkovom objeme
vyše 60 miliónov eur. Nasleduje košický región, v ktorom obchodní zástupcovia PSS uzatvorili celkom
3 292 nových zmlúv v tarife JUNIOR EXTRA v objeme viac ako 47 miliónov eur. Trojicu najúspešnejších
uzatvára región Žilina a okolie, v ktorom sa uzatvorilo 2 910 zmlúv. Tento región je však najúspešnejší
z pohľadu objemu zmlúv, pretože sa vyšplhal až na 63 miliónov eur.
Počet zmlúv o detskom stavebnom sporení po regiónoch

Objem cieľových súm nových zmlúv o detskom stavebnom
sporení v mil. €
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Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., je špecializovaná banka na financovanie bývania. Vznikla v roku 1992. Jej akcionármi sú významné európske
bankové inštitúcie – Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Nemecká spolková republika, Raiffeisen Bausparkassen Holding G.m.b.H., Wien,
Rakúska republika, Erste Group Bank AG, Wien, Rakúska republika a Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava, Slovenská republika. Od
svojho vzniku Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., poskytla do bývania celkom 9 miliárd eur.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., odbor komunikácie, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava.
tel.: 02/58 231 143, fax: 02/58 231 108, e-mail: komunikacie@pss.sk.

Niečo o sporení JUNIOR EXTRA

Detským stavebným sporením od Prvej stavebnej sporiteľne môžu
rodičia pripraviť svojim deťom finančnú rezervu do budúcnosti.
Uľahčia im tak štart do dospelosti. Detské stavebné sporenie
ponúka výhodný úrok z vkladov až 1 % ročne, mesačné vklady si
rodičia môžu prispôsobiť svojim možnostiam, dieťa po dovŕšení
dospelosti bude mať nárok na výhodný stavebný úver.
Zároveň Prvá stavebná sporiteľa ponúka ako súčasť detského sporenia poistku vo forme extra
istoty. V prípade nešťastnej udalosti v rodine a straty rodičov, PSS dosporí detskému klientovi na
jeho zmluvu o stavebnom sporení až do výšky 10 tisíc eur.
A ešte niečo. Aj v roku 2018 je stavebné sporenie pre deti do 1 roka bez akéhokoľvek poplatku za
uzatvorenie. Takto ušetrené peniaze môžu rodičia vložiť práve na účet stavebného sporenia.
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