Možností, ako si zmeniť, vylepšiť, zmodernizovať alebo
jednoducho vynoviť svoje bývanie je nepreberné
množstvo. Inšpirácie nájdete prakticky na každom kroku.
Fantázii sa medze nekladú. Potrebujete však vyriešiť aj
otázku, kto vám pomôže s financovaním vašich smelých
plánov. Dlhodobo vynikajúcou voľbou je stavebné
sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni.

N

ajväčšia
a najúspešnejšia stavebná
sporiteľňa na Slovensku
však vyniká nielen
vo financovaní kúpy,
výstavby alebo obnovy
bývania. Poskytuje tiež
výhodné úvery na vybavenie domácnosti.
NAJPRV
SI NASPORTE
Ak sa chystáte na
investíciu do svojho
bývania, je vhodné, aby
ste sa na ňu dôkladne

pripravili. PSS, a. s.,
nadštandardne zhodnotí vaše vklady na účte
stavebného sporenia
s úrokom až 1,75 % ročne. Každý kto sporí, má
nárok na štátnu prémiu.
Aj v tomto roku opäť
v maximálnej výške až
66,39 €. Dobrá správa
je, že vklady stavebných
sporiteľov sú chránené
až do výšky 100 tisíc €.
VÝHODNÉ RIEŠENIE
Cesta k novému alebo
lepšiemu bývaniu väčši-

nou vedie cez stavebný
úver s nízkym a počas
celej doby splácania
nemenným úrokom.
Stavebný úver až do
50 tisíc € nevyžaduje
dokladovanie výšky
príjmov, po splnení
podmienok má naň
zákonný nárok každý
stavebný sporiteľ a netreba ho ani zakladať
nehnuteľnosťou. Môžete sa však rozhodnúť aj
pre iné – rýchlejšie riešenia – v podobe pestrej
ponuky medziúverov.

AJ NA VYBAVENIE
DOMÁCNOSTI
PSS, a. s., však myslí aj
na financovanie vybavenia domácnosti. Banka
začiatkom tohtoročného leta rozšírila ponuku
tohto typu úveru tak, že
oň môže požiadať nielen stavebný sporiteľ,
ale prakticky ktokoľvek.
Reč je o úvere až do
výšky 7 tisíc € so splatnosťou maximálne
7 rokov. Jeho významnou prednosťou je
nízka úroková sadzba,
ktorá sa nezmení počas
celej doby splácania.
Patrí k najnižším na
trhu. Výhodou je tiež,
že banke nemusíte
predkladať bločky ani
faktúry.
Viac informácií vám
poskytnú obchodní
zástupcovia Prvej
stavebnej sporiteľne.
Ich zoznam nájdete na
www.pss.sk
alebo zavolajte na
02/58 55 58 55. l

PR ČLÁNOK

Výborná ponuka pre
vaše lepšie bývanie

