Rozbaľte si balíček revolučných výhod
Líder na trhu stavebného sporenia
opäť prichádza s novinkami, ktoré sa
týkajú každého, kto uvažuje
nad zabezpečením si nového alebo
zmenou svojho súčasného bývania.
O balíčku revolučných výhod sa
zhovárame s Ing. Imrichom Bérešom,
predsedom predstavenstva
Prvej stavebnej sporiteľne.
Vlani ste sa zamerali na zníženie úrokovej
sadzby svojich úverov na bývanie.
Teraz sa uberáte cestou maximálneho
zvýhodnenia podmienok stavebného
sporenia. Prečo?
Úroková sadzba úverov sa nedá bezlimitne stláčať. Napríklad vlani sme sa dostali u tých najvýhodnejších až na 1 % ročne. Teraz sme si povedali, že to skúsime inak. Rozhodli sme sa ušetriť
našim klientom prostriedky zvýhodnením podmienok a poskytnutím bezplatných služieb,
za ktoré až doteraz platili väčší či menší poplatok. Výsledkom je úspora až v stovkách eur.

Čo konkrétne ste pripravili pre stavebných
sporiteľov na začiatku roka 2014?
Najväčším naším esom je odpustenie splátok
úrokov medziúveru. Za každého, kto teraz
v Prvej stavebnej sporiteľni, požiada o úver
na bývanie, a bude ho riadne splácať, zaplatíme každý rok vždy v decembri jednu splátku
úrokov z jeho medziúveru. Pre ilustráciu
– klient môže počas splácania 20-tisícového
medziúveru ušetriť viac ako 1400 €. Navyše mu
sprostredkujeme unikátne poistenie jeho domácnosti s nadštandardným krytím rizík, pričom poistné počas prvých dvoch rokov zaňho
zaplatíme my.
Mysleli ste aj na mladé rodiny, ktoré
pomoc s financovaním bývania potrebujú
najviac?
Dôverne poznáme potreby mladých ľudí ako aj
to, že práve oni majú hlbšie do vrecka. Preto
každému klientovi, ktorému sa narodí dieťa
a ktorý v PSS, a. s., zodpovedne spláca úver na
bývanie, umožníme odklad úverových splátok
až o pol roka. Dôležité je, aby o odklad splátok
stihol požiadať najneskôr do troch mesiacov
od narodenia dieťaťa.

O stavebnom sporení zvyknete hovoriť,
že je tu pre všetkých. Môže si ho dovoliť
naozaj každý?
Určite áno. A my sme ho teraz urobili ešte
dostupnejším. Od začiatku tohto roka poskytujeme uzatvorenie zmlúv o stavebnom sporení v úverovej tarife úplne zdarma. Klient ušetrí
na poplatku za uzatvorenie sporiacej zmluvy
s priemernou 20-tisícovou cieľovou sumou
až 180 €.
Doteraz sme sa zhovárali o novinkách.
Ako je to s dlhodobými prednosťami
stavebného sporenia?
Považujeme za samozrejmosť, že všetko to,
čo robí stavebné sporenie jedinečným produktom financovania bývania, zostáva zachované
aj naďalej. Úrokové sadzby garantujeme počas
celej doby sporenia i splácania stavebného
úveru. Každý kto sporí, má nárok aj na štátnu
prémiu. V tomto roku opäť v maximálnej výške
až 66,39 €. Vklady našich klientov sú zo zákona
chránené až do výšky 100 tisíc €. A po splnení
podmienok má každý stavebný sporiteľ nárok
na stavebný úver s nemenným úrokom už
od 2,9 % ročne.
www.pss.sk

