
Deti sú to najcennejšie, čo máme. Každý rodič sa pre ne  snaží zabezpečiť tú  najlepšiu budúcnosť. Sporte pre svoje 
deti už od narodenia a uzatvorte im zmluvu o stavebnom sporení v tarife junior extra. O tom, aké sú výhody tohto 
sporenia, sme sa porozprávali s Ing. Martinom Ranušom, riaditeľom marketingu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Vyhrajte s lišiakom 
každý mesiac 5 x 1 000 €

Najbližšie  žrebovanie už 21. 9. 2009!

 Viac informácií o možnostiach využitia stavebného sporenia získate, ak navštívite niektorú z vyše 350 kancelárií obchodných zástupcov

 KOMu je PReSne uRčené SPORenIe junIOR extRa?
Sporenie junior extra je určené deťom od narodenia až do 18 
rokov. Hoci bývajú rodinné rozpočty veľmi napnuté a mnohým 
rodinám nezostávajú peniaze na odloženie, v tomto prípade sa to 
dá zvládnuť. Mesačné vklady sú nízke, už od 5,10 € (153,64 Sk). 
Pravidelným sporením neskôr rodičia umožnia svojim deťom 
získať stavebný úver s výhodnou úrokovou sadzbou už od 4,7 % 

ročne, garantovanou počas celého obdobia splácania úveru.

aKO začať SPORIť?
Stačí, ak rodičia uzatvoria pre svoje deti zmluvu o stavebnom spo-
rení v tarife junior extra. Následne si zvolia výšku cieľovej sumy, 
podľa svojich možností, až do výšky 170 000 € (5 121 420 Sk). 
Najlepšie je, ak sa pri uzatvorení zmluvy rozhodnú pre dynamickú 
cieľovú sumu. Tá sa bude každoročne zvyšovať o 5 alebo 10 %, 
čím sa ich stavebné sporenie prispôsobí inflácii či rastu cien.

PRečO by SI MalI RODIčIa PRe SvOje DetI 
vybRať PRáve SPORenIe junIOR extRa?
Myslím si, že je to jeden z najvýhodnejších produktov, ktoré klien- 
tom ponúkame. Ide o špeciálne sporenie, vďaka ktorému môžu 
rodičia získať pre svoje deti bezplatnú EXTRA ISTOTU. Detailné in-
formácie rodičom ochotne poskytnú naši obchodní zástupcovia.

aKé Sú ďalšIe výhODy SPORenIa junIOR extRa?
Rodičia týmto sporením získajú pre svoje deti každoročne štátnu 
prémiu , ktorá v roku 2009 predstavuje 12,5 % z  vkladov, ma-
ximálne 66,39 € (2 000,07 Sk) a zároveň garantovaný úrok ku  

vkladom a k štátnej prémii vo výške 2 % ročne. Vklady sú chrá-
nené zo zákona v ich plnej výške. Po šiestich rokoch môžu rodičia 
použiť celú nasporenú sumu vrátane úrokov a štátnej prémie na 
ľubovoľný účel alebo ďalej výhodne sporiť. Po dovŕšení 18 rokov 
a splnení dohodnutých podmienok môže mladý človek využiť 
výhodný stavebný úver s nízkymi mesačnými splátkami.

Stavebné SPORenIe Sa vníMa aj aKO RODInné 
SPORenIe...
Áno,  pre stavebné sporenie sa často rozhodnú viacerí členovia ro-
diny a každý z nich tak získa štátnu prémiu a úroky. Zmluvy môžu 
následne bezplatne spojiť a všetky nasporené prostriedky využiť 
napríklad na kúpu, výstavbu či modernizáciu bytu alebo domu.

je ešte nIečO, na čO by Ste chcelI KlIentOv 
uPOzORnIť?
Snáď len na to, že  ku každej zmluve o stavebnom sporení junior 
extra dostane dieťa milý darček – plyšového lišiaka. Rodičia navy-
še získajú  Kartu výhod. Prostredníctvom nej môžu  nakupovať so 
zľavou až do výšky 40 % vo vyše 1 160 firmách a predajniach na 
celom Slovensku. Zoznam je k dispozícii na www.pss.sk.

Investujme do budúcnosti, investujme do svojich detí 
prostredníctvom Prvého detského sporenia

 PSS, a. s., na Slovensku, alebo zavoláte do Centra telefonických služieb PSS, a. s., na tel. č. 02/58 55 58 55.


