
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 20. 8. 2009!

V súvislosti s poskytnutými informáciami uvedenými v podmienkach súťaže Vyhrajte s lišiakom každý mesiac 5 x 1 000 €, vlastnoručným podpisom tejto návratky a jej zaslaním na adresu vyhlasovateľa súťaže – Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., Bajkalská 30, 829 48 Brati-
slava (ďalej len vyhlasovateľ), udeľujem vyhlasovateľovi v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom na tejto návratke, za účelom účasti v tejto súťaži 
a odovzdania výhry, najmä na ich preverenie podľa predloženého preukazu totožnosti počas trvania súťaže a po jej skončení na obdobie odovzdania výhry a zverejnenia výhercov a tiež následného uchovávania osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov.

Prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk

Uzatvorte novú zmluvu o stavebnom sporení počas trvania súťaže a vyhrajte 1 000 €. Stačí, ak označíte správnu 
odpoveď, ktorú nájdete v texte článku, vyplníte údaje v návratke aj s číslom novej zmluvy o stavebnom sporení  
a pošlete ju do 14. augusta 2009 na adresu: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., P. O. Box 31, 820 05 Bratislava.  
Obálku označte heslom: LIšIacKa výhRa!

Každý mesiac vyžrebujeme 5 výhercov, ktorí získajú na účet stavebného sporenia 1 000 € (30 126 Sk).
Súťažné podmienky nájdete na www.pss.sk

 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

Titul, meno a priezvisko       Telefón

Adresa        E-mail 

Číslo zmluvy           Dátum a podpis

aKá je MInIMáLna výšKa MeSačnéhO vKLaDu na SPORenIe junIOR extRa?
         6,1 € (183,77 Sk)                       7,5 € (225,95 Sk)                       5,10 € (153,64 Sk) 

súťažná otázka:

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