
Bývanie s rodičmi má svoje výhody, ale mať v 18-stke šancu osamostatniť sa je na nezaplatenie. 
Povedz rodičom o sporení JUNIOR EXTRA v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., a získaj šancu už v júli vyhrať 1 000 €.

Vyhrajte s lišiakom 
každý mesiac 5 x 1 000 €

Najbližšie žrebovanie už 20. júla 2009!

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

Rodičia môžu na tvoj účet stavebného sporenia 
vkladať nízke sumy už od 5,10 € (153,64 Sk) a tým 
ti umožnia v budúcnosti získať stavebný úver s vý-
hodnou ročnou úrokovou sadzbou 4,7 %, garanto- 
vanou počas celého obdobia splácania úveru.

 AkO zAčAť?
Ak máš menej ako 18 rokov povedz rodičom, nech  
ti uzatvoria zmluvu o stavebnom sporení v tarife 
junior extra. Zvolia ti výšku cieľovej sumy podľa 
svojich možností a predstáv, až do výšky 170 000 € 
(5 121 420 Sk).

 PREčO PRávE JUNIOR EXTRA?
Dostaneš každý rok štátnu prémiu, v roku 2009 ma-
ximálne 66,39 € (2 000,07 Sk) a zároveň garanto-
vaný úrok k vkladom a štátnej prémii vo výške 2 % 
ročne. Navyše získaš EXTRA ISTOTU, ktorú ponúka 

iba Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Po 6 rokoch mô-
žeš použiť celú nasporenú sumu na čo chceš alebo 
môžeš v sporení pokračovať. Keď budeš mať 18 ro-
kov, môžeš si vziať výhodný stavebný úver s nízkymi 
mesačnými splátkami.

 ĎAlší BONUs
So stavebným sporením junior extra je Karta výhod 
tvoja! Tvoji rodičia s ňou môžu nakupovať so zľavami 
až do výšky 40 % vo vyše 1 160 firmách a predajniach 
na celom Slovensku. Zoznam nájdeš na www.pss.sk.

 EXTRA TIP
Ak by uzatvorili zmluvy o stavebnom sporení via-
cerí členovia tvojej rodiny, každý z nich získa štátnu 
prémiu a úroky. Zmluvy potom môžete bezplatne 
spojiť a všetky nasporené peniaze použiť napr. na 
kúpu, výstavbu, či modernizáciu bytu alebo domu.

Buďte IN vo vlastnom byte

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


