Firemná prezentácia

My máme 25 rokov,
vy dostanete štedrú odmenu
DVADSAŤPÄŤ ROKOV. ŠTVRŤSTOROČIE. ZA TENTO ČAS SA Z KAŽDÉHO DIEŤAŤA
STANE DOSPELÝ ČLOVEK. NAUČÍ SA MNOŽSTVO VECÍ POTREBNÝCH PRE ŽIVOT,
ZÍSKA VZDELANIE, PRAX A DOSIAHNE SVOJE PRVÉ ÚSPECHY.

NEZABUDNITE NA POISTENIE
OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA PSS, A. S.,
VÁM NA POŽIADANIE SPROSTREDKUJÚ AJ:
POISTENIE ÚVERU
POISTENIE DOMU ČI BYTU
POISTENIE DOMÁCNOSTI
KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
POHREBNÉ POISTENIE

NIEČO PRE STARŠÍCH
V PSS, A. S., MYSLÍME AJ NA STARŠÍCH KLIENTOV.
ČLOVEK POBERAJÚCI STAROBNÝ DÔCHODOK UŽ
PO NOVOM NEMUSÍ ČAKAŤ, KÝM SPLNÍ PODMIENKY
NA ZÍSKANIE STAVEBNÉHO ÚVERU. DNES
POSKYTNEME ÚVER NA FINANCOVANIE BÝVANIA
AJ OKAMŽITE KLIENTOM AŽ DO VEKU 68 ROKOV.
A S POISTENÍM MÔŽU BYŤ MESAČNÉ SPLÁTKY
VÁŠHO ÚVERU EŠTE NIŽŠIE AKO BEZ NEHO.
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no, podobným spôsobom dozrievala
aj Prvá stavebná sporiteľňa. Dnes je
z nej dospelá banka s pestrým portfóliom vyskladaným z viacerých možností sporenia,
palety úverov i niekoľkých poistných produktov.

ČO SME STIHLI ZA 25 ROKOV
V rodnom liste PSS, a. s., sa ako prvý dátum uvádza 16. november 1992. Banka prišla na trh s dovtedy na Slovensku neznámym bankovým produktom, so stavebným sporením. O dva roky nato
začala poskytovať prvé medziúvery a po šiestich
rokoch sa dostali k slovu stavebné úvery. Nasledovalo obohatenie ponuky o mimoriadne populárne
stavebné sporenie pre deti s názvom Junior extra.
Na prelome tisícročí sa PSS, a. s., začala venovať
aj financovaniu obnovy bytových domov. Neskôr
prišli na rad úvery na zariadenie domácnosti, online stavebné Sporenie Lišiak a pätica kvalitných
typov poistenia.

VÝHODNÉ ÚVERY S ODMENOU
Dobrá správa pre všetkých našich súčasných
aj budúcich klientov je, že pri príležitosti 25. narodenín Prvej stavebnej sporiteľne vám teraz pri-
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nášame ešte výhodnejšie úvery ako v minulosti.
Špeciálna ponuka sa týka úverov pre páry, určených na bývanie, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou. Novinkou je, že ak sa pre takýto úver
rozhodnete do konca tohto roka, získate štedrú
odmenu. Vyplatíme vám ju po roku zodpovedného splácania a splnení stanovených podmienok.
Dosiahnuť môžete niekoľko stoviek ba až tisícok
eur, v závislosti od výšky úveru. Platí, že čím vyšší
úver si vezmete, tým viac peňazí získate. Použiť ich
môžete na ľubovoľný účel, napríklad na zariadenie
svojej novej alebo vynovenej domácnosti.

ĎALŠIE VÝHODNÉ RIEŠENIA
Prvá stavebná sporiteľňa vám poskytne podmienky doslova ušité na mieru vašich potrieb
AJ NA ZARIADENIE DOMÁCNOSTI
AK UŽ MÁTE STRECHU NAD HLAVOU,
ALE STÁLE VÁM CHÝBAJÚ SPOTREBIČE,
NÁBYTOK ČI SVIETIDLÁ, SIAHNITE PO ÚVERE
NA ZARIADENIE DOMÁCNOSTI. PSS, A. S.,
VÁM HO POSKYTNE S VÝHODNÝM ÚROKOM
AJ BEZ BLOČKOV A FAKTÚR.

i možností. Naozaj výhodné sú aj úvery na financovanie bývania, ktoré nie je potrebné zabezpečiť nehnuteľnosťou. V prípade, že ste pre banku
neznámy klient (nesporíte si, ani ste nikdy nič
nesplácali), bez zabezpečenia nehnuteľnosťou
vám požičia prostriedky na bývanie do výšky
15 000 €. Ak ste v minulosti zodpovedne splácali
alebo ešte stále splácate, bez zakladania bytu
alebo rodinného domu v prospech banky vám
požičiame do 45 000 €. A ak patríte k našim
sporiacim klientom, poskytnutú sumu za týchto
podmienok zaokrúhlime až na 50 000 €. Vybavenie úveru bez zabezpečenia nehnuteľnosťou
s priaznivou úrokovou sadzbou a dlhou dobou
splatnosti nevyžaduje žiadne zbytočné administratívne úkony. Nebudete potrebovať znalecký
posudok, dodatočne poisťovať nehnuteľnosť ani
ju zakladať do katastra nehnuteľností. Ušetríte
ďalšie stovky eur.
Ďalšie informácie vám ochotne a bezplatne poskytnú obchodní zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne. Stretnú sa s vami kedykoľvek a kdekoľvek.
Ich zoznam nájdete na www.pss.sk alebo zavolajte na číslo 02/58 55 58 55.
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