stavba financovanie

DOPRAJTE SVOJMU JUNIOROVI

NIEČO EXTRA
TERAZ
ÚPLNE
A
ZDARM

KÝM JE DIEŤA MALÉ A ŽIJE
POD JEDNOU STRECHOU
SO SVOJIMI RODIČMI,
ZVYČAJNE JE VŠETKO
V NAJLEPŠOM PORIADKU.
BÝVA S NIMI V SPOLOČNEJ
DOMÁCNOSTI A K DISPOZÍCII
MÁ KOMPLETNÝ RODIČOVSKÝ
SERVIS.

Nezabudnite na poistenie
Ak sa už stretnete s obchodným
zástupcom PSS, a. s., opýtajte sa aj
na možnosti poistenia. Určite oceníte
zmiernenie následkov v prípade nepríjemnej životnej udalosti. Obchodní
zástupcovia PSS, a. s., vám okrem
komplexného riešenia financovania
bývania sprostredkujú aj kvalitné poistenie – domu, bytu, domácnosti, a tiež
životné i pohrebné poistenie.

Extra istota pre deti
Prvá stavebná sporiteľňa nasporila
osirelým deťom v rámci extra istoty na
účtoch stavebného sporenia za ostatných 15 rokov takmer trištvrte milióna
eur. Deťom, ktoré osireli, v danom roku
poskytuje tiež jednorazový vianočný
príspevok vo výške 300 €. Doteraz
v súhrnnej výške viac ako 70 tisíc €.

K

eď sa však ocitne na prahu dospelosti, skôr či neskôr prejaví túžbu
osamostatniť sa. Práve toto je moment v živote mladého človeka, na ktorý je vhodné pripraviť sa vopred.
UVAŽUJTE NAD BUDÚCNOSŤOU
Ak sa rozhodnete pre stavebné sporenie,
odporúčame vám Junior extra v Prvej stavebnej sporiteľni. Pýtate sa prečo? Pretože
toto je jeden z najlepších spôsobov, ako
výhodne a bezpečne pripraviť svojmu potomkovi prostriedky na kúpu jeho prvého
vlastného bývania - či už prostredníctvom
sporenia alebo v kombinácii so stavebným
úverom. Máte však aj iné možnosti. Nasporené prostriedky sa po šiestich rokoch
sporenia dajú využiť prakticky na čokoľvek, napríklad na financovanie štúdií na
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Tip pre vás
Klient, ktorý v Prvej stavebnej sporiteľni spláca úver a narodí sa mu dieťa,
do troch mesiacov od jeho narodenia
môže požiadať o polročný odklad
splátok.

strednej alebo vysokej škole. Bez ohľadu
na neskoršie využitie, najvýhodnejšie je,
ak rodičia začnú konať čo najskôr - bezprostredne po narodení dieťaťa. Špecialisti
na financovanie bývania však mysleli tiež
na rodičov s väčšími deťmi. Uzatvorenie
prvej zmluvy o stavebnom sporení Junior
extra v PSS, a. s., pre deti až do 18 rokov počas júna 2015 (v tarife JE) nestojí
vôbec nič.

SPORIŤ SA NAOZAJ OPLATÍ
Dôležité je tiež, že najväčšia a najúspešnejšia stavebná sporiteľňa na Slovensku
nadštandardne a maximálne bezpečne
zhodnotí vaše vklady na účte stavebného sporenia. Každý kto sporí, má nárok
na štátnu prémiu. Aj v tomto roku opäť
v maximálnej výške až 66,39 €. Vklady
stavebných sporiteľov sú chránené až do
výšky 100 tisíc €. Navyše, PSS, a. s., poskytuje aj tzv. extra istotu. Rodičia vďaka nej
môžu svoje deti zabezpečiť pred nečakanými udalosťami. To znamená, že v prípade
úmrtia rodiča alebo zákonného zástupcu
uvedeného v zmluve o stavebnom sporení bude PSS, a. s., pokračovať v sporení
namiesto neho pravidelnými mesačnými
vkladmi až do nasporenia polovice cieľovej
sumy, maximálne do výšky 10 tisíc €.

ROZUMNÉ RIEŠENIA
Možno vás zaujme, že zmluvy o stavebnom sporení a sumy na nich nasporené
je v rámci rodiny možné bezplatne spájať.
Dajú sa tak využiť na financovanie bývania
podľa momentálnych potrieb. Zároveň,
rodina vďaka väčšiemu objemu nasporených prostriedkov získava nárok na vyšší
stavebný úver s výhodným a garantovaným úrokom nemenným počas celej doby
splácania.
Pre mladých ľudí, ktorí zvyčajne veľa nezarábajú a nemajú čím ručiť za úver, je najatraktívnejší stavebný úver do 50 tisíc €.
V PSS, a. s., ho môžu získať aj bez dokladovania príjmov a bez zabezpečenia
nehnuteľnosťou.

Aj na vybavenie
domácnosti
Ak ste si už zabezpečili bývanie, či
už pre seba alebo svoju ratolesť, ale
stále vám chýba nábytok, televízor,
svietidlá... môžete siahnuť po úvere
na vybavenie domácnosti. PSS, a. s.,
vám ho poskytne s výhodným úrokom
dokonca aj bez prekladania bločkov
a faktúr.

ALEBO SKÚSTE MEDZIÚVER
Pravda, existujú tiež iné - rýchlejšie riešenia. Ak stavebný sporiteľ potrebuje prostriedky na svoje bývanie skôr, ako splní
podmienky na získanie stavebného úveru,
k dispozícii má pestrú ponuku medziúverov. Čím dlhšie sporí a čím viac si nasporí, tým výhodnejšie úverové podmienky
získa. Ale Prvá stavebná sporiteľňa poskytne úver aj úplne novému klientovi
i bez predchádzajúceho sporenia. Maximálna výška úveru na jednu zmluvu je
170 tisíc €, pre manželov alebo partnerov
na jednu nehnuteľnosť je to dokonca až
340 tisíc €.
ĎALŠIE VÝHODY PRE VÁS
Klienti Prvej stavebnej sporiteľne oceňujú
individuálny prístup a tiež ústretovosť a flexibilitu obchodných zástupcov PSS, a. s.,
ktorí majú možnosť online komunikovať
s bankou a sprostredkúvať platby prostredníctvom mobilných platobných terminálov. Stretnúť sa s nimi môžete prakticky
kdekoľvek, podľa vlastného želania, hoci
aj doma vo vlastnej obývačke. Ich zoznam
nájdete na www.pss.sk. Ďalšou výhodou
je možnosť telefonických konzultácií na
čísle 02/58 55 58 55. Nesmieme zabudnúť ani na Kartu výhod. Vďaka nej môžu
klienti PSS, a. s., nakupovať stavebné
materiály a služby vo viac ako 400 predajniach na území celého Slovenska zo zľavou
až 40 %!
Reko z materiálov PSS, a. s.
Foto: PSS, a. s.
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