STAVEBNÉ SPORENIE

Pomôžeme
vám s vybavením
vašej domácnosti

Spočítajte si,
na čo máte nárokk
Aj taký tradi㶜ný a stabilný ﬁnan㶜ný produkt
ako stavebné sporenie sii

Kúpa nového bytu, výstavba rodinného domu,

vyžaduje priebežne ino-

alebo prerábka už existujúceho bývania patrí k zásadným

vova㶇. O tom, 㶜o nové Prvá
rvá stavebná

krokom v živote 㶜loveka. Dôležité však je dotiahnu㶇 veci

sporite㶃㶡a pripravila pre svojich klientov,

pekne do konca. Tou pomyselnou 㶜erešni㶜kou na torte,

sa zhovárame s Ing. Kamilom Timurom,

ktorá dá tvár vášmu bývaniu, je to, ako si ho zariadite.

riadite㶃om úseku odbyt PSS, a. s.

J

e len na vás, 㶜i sa zameriate na vybudovanie si rodinného
hniezda napríklad v rustikálnom štýle, alebo dáte prednos㶇
strohému biznis dizajnu, prípadne si vyberiete niektorú
z množstva 㶞alších núkajúcich sa možností. Samozrejme,
potrebné je do domácnosti nakúpi㶇 tiež bielu a 㶜iernu elektroniku
a 㶞alšie veci potrebné pre život. Preto rovnako, ako ste museli vyrieši㶇
otázku ﬁnancovania zabezpe㶜enia si strechy nad hlavou, potrebné je

zváži㶇, kto vám poskytne prostriedky za 㶜o najvýhodnejších podmienok
na zariadenie vašej
ašej domácnosti.

ˇ
ŠTASTNÁ
SEDMIČKA
EDMIČKA
S jednou z najlepších ponúk aktuálne prichádza líder na slovenskom trhu stavebného sporenia ‒ Prvá stavebná sporite㶃㶡a. Výhodné

úvery na vybavenie domácnosti až do výšky 7 000 € a so
splatnos㶇ou až 7 rokov poskytuje už dlhšie. S príchodom
tohtoro㶜ného leta ich však môže získa㶇 prakticky ktoko㶃vek.
Teda nielen klienti PSS, a. s., ale tiež 㶃udia, ktorí dosia㶃 vôbec
neprišli do kontaktu so stavebným sporením.

ÚVER PRE KAŽDÉHO
Nárok na takýto úver, ktorý netreba zaklada㶇 nehnute㶃nos㶇ou,
majú naši sporiaci klienti, ale aj 㶃udia, ktorí zodpovedne splácajú, prípadne už splatili úver v PSS, a. s., 㶜i v akejko㶃vek inej
banke. Dokonca, poskytneme ho aj tomu, kto doteraz vôbec
nesporil alebo nesplácal úver.

BEZ BLOČKOV A FAKTÚR
Významnou prednos㶇ou úveru na vybavenie domácnosti od PSS, a. s., je nízka úroková sadzba. Za㶜ína sa už od
7,8 % ro㶜ne. Táto úroková sadzba patrí v konkurencii
spotrebite㶃ských úverov k najnižším na trhu. Pokojne si ju
porovnajte s inými ponukami. Mimochodom, nezmení sa
po㶜as celej doby splácania. Výhodou tohto úveru je tiež, že
nemusíte dokladova㶇 ú㶜el, na ktorý ho použijete. Teda, že
sa nebudete musie㶇 ob㶇ažova㶇 do banky s blo㶜kami alebo
faktúrami.

POSTARÁME SA O VÁS
Aj vy cítite, že výhodný úver na vybavenie domácnosti od
PSS, a. s., je pre vás ve㶃kou výzvou? Pora㶞te sa v kruhu
svojich najbližších a potom oslovte niektorého z tisícky obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporite㶃ne, ktorí sú vám
k dispozícii. Ich zoznam nájdete na www.pss.sk alebo zavolajte na 㶜íslo 02/58 55 58 55. Stretnú sa s vami kedyko㶃vek
a kdeko㶃vek si poviete. Ak si to budete žela㶇, prídu za vami
hoci aj k vám domov a pomôžu vám nielen s ﬁnancovaním
vášho bývania. Na požiadanie vám sprostredkujú aj kvalitné
poistenie domu, bytu, domácnosti a tiež životné i pohrebné
poistenie. A to je už naozaj komplexná starostlivos㶇, ktorá
sa oplatí.
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Ako teda vyzerá aktuálna
novinka Prvej stavebnej sporite㶃ne?
Svoju pozornos㶇 sme zamerali na medziúvery. Teda na rýchly
spôsob ﬁnancovania bývania zo stavebného sporenia. H㶃adali
a aj našli sme spôsob, ako 㶜o najviac prispôsobi㶇 tento typ úveru potrebám klientov a zárove㶡 ho urobi㶇 ešte atraktívnejším
a výhodnejším ako bol v minulosti.
Môžete by㶇 konkrétnejší?
Pripravili sme nie㶜o ako individuálnu úrokovú sadzbu. Zjednodušene povedané, klient prostredníctvom obchodného zástupcu Prvej stavebnej sporite㶃ne „nak㶘mi“ našu novú úverovú
kalkula㶜ku potrebnými údajmi. Tie „k㶃ú㶜ové“ dáta sa týkajú
veku klienta, jeho rodinného stavu, druhu príjmu, výšky úveru
㶜i ne/založenia úveru nehnute㶃nos㶇ou. A v㶞aka kalkula㶜ne sa
zakrátko dozvie všetky podstatné parametre svojho medziúveru.
Úverová kalkula㶜ka je vynikajúca pomôcka.
Vy však ur㶜ite máte pripravené aj 㶞alšie tromfy.
Samozrejme. Od 1. júla sme úrokové sadzby našich medziúverov
upravili smerom nadol. Zlepšenými úverovými podmienkami
chceme odmeni㶇 najmä našich dobrých a verných klientov. Pre
nich sme spodnú hranicu úrokovej sadzby najvýhodnejších
medziúverov znížili až o pol percenta, 㶜o sa naozaj zásadne prejaví na výške mesa㶜nej splátky takéhoto úveru.
Je táto ponuka akciová, a teda nejako 㶜asovo obmedzená?
Nechceli sme odmeni㶇 len tých najrýchlejších alebo najšikovnejších. Tieto naše úpravy sa týkajú štandardných úrokových sadzieb medziúverov bez 㶜asového obmedzenia.

VYHRAJTE 300 €!

9

Ak sa rozhodnete pre náš úver na vybavenie domácnosti
a banka vám ho do konca augusta 2015 schváli, za odmenu vás
zaradíme do žrebovania o dvadsa㶇 300-eurových výhier. Š㶇astlivcom
pripíšeme prostriedky na ú㶜et stavebného sporenia.
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