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Zabezpečte dieťaťu najlepšie možnosti
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Sporenie pre deti

Aby ste mohli
lepšie bývať

Možnosti

n Investovanie do podielových fondov. Tu
sa dá vybrať z viacerých typov fondov,
od toho závisí miera rizika i výška výnosu. Platí, že čím je vyšší očakávaný výnos, tým vyššie je aj riziko. S investíciou
sú spojené poplatky.
n Investičné životné poistenie pre deti v sebe spája poistenie i investovanie
do podielových fondov, pričom väčšina peňazí smeruje do investícií a menšia
časť na poistnú ochranu. Jeho trvanie si
môžete nastaviť podľa vlastných potrieb
(napr. podľa predpokladaného začiatku
štúdia). Po uplynutí doby poistenia dostane dieťa nasporenú sumu+ výnosy.

Narodenie dieťatka
je pre všetkých rodičov
jednou z najdôležitejších
životných udalostí. Každý
túži ZABEZPEČIŤ SVOJMU
POTOMKOVI tie najlepšie
možnosti do života.
Ako na to?

D

obrá rodina poskytuje svojmu novému členovi nielen
lásku, opateru a kvalitnú výchovu, ale myslí i na jeho
budúcnosť.

Na dobrý štart

Dieťatku môžete dať do vienka lásku, bezpečný domov a podľa možností i dobré
vzdelanie. Pokiaľ sa len dá, tak aj umožniť mu čo najľahší štart do jeho dospelého
života aj po finančnej stránke. Táto starostlivosť o jeho budúcnosť sa môže premietnuť vo forme poistenia a sporenia.
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Pripravení
do života
Už od malička môžete svojmu dieťatku zabezpečiť
finančnú istotu pre budúcnosť

Poistenie dáva príležitosť zabezpečiť dieťa
na horšie časy. Poslúži mu ako ochrana
pred nečakanými nepríjemnými životnými situáciami, či ako nasporený štartovací finančný balík na štúdium. Investícia
do zdravia a do vzdelania detí je nesporne
investíciou, ktorá nikdy nestráca na svojej
hodnote.

Detské zdravotné poistenie

V ponuke je viacero variantov, z ktorých
najbežnejšie je detské zdravotné poistenie. Je určené pre rodičov, ktorí potrebujú
finančné krytie na čas, počas ktorého sa

ich dieťa lieči v prípade úrazu či dlhodobej choroby. Peniaze, ktoré vtedy rodina
dostane, pomôžu na preklenutie tohto neľahkého obdobia, kedy je potrebné nakúpiť
predovšetkým lieky a zdravotné pomôcky,
či financovať dochádzky k lekárovi. Môže
nastať i taká situácia, že pre dieťa bude nevyhnutná nadštandartná liečba s možnou
dlhodobou rekonvalescenciou. V prípade,
že by dieťa zostalo invalidné, budú rodičia
finančné prostriedky potrebovať na rehabilitačné pomôcky, kúpu prístrojov na cvičenie alebo kvalitný invalidný vozík. Ak

n Stavebné sporenie pre deti Junior extra (JD,
JE) je špeciálne sporenie určené pre deti od ich narodenia až do dospelosti, čiže
až do 18 rokov. Pre dieťa do 1 roka ho v tarife JE získate bez poplatku za uzatvorenie
zmluvy. Aj tu platí, že čím skôr sporiť začnete, tým viac finančných prostriedkov vaše
dieťa získa.

Výhody sporenia JUNIOR extra
l pre všetky deti do 18 rokov
l mesačné vklady podľa vašich možností
l štátna prémia
l ročný úrok k vkladom aj štátnej prémii
vo výške až 1, 75 %
l zákonná ochrana vkladov
l po šiestich rokoch sporenia je možné celú nasporenú sumu vrátane štátnej prémie a úrokov použiť na ľubovoľný
účel
l výhodný stavebný úver s nízkym a garantovaným úrokom, ktorý bude môcť
vaše dieťa využiť po dosiahnutí plnoletosti

Lišiak radí:

dieťa následkom úrazu alebo choroby nebude môcť pracovať ani v dospelosti, a teda nebude schopné zabezpečiť si finančný
príjem, sa vtedy akákoľvek suma nasporených peňazí zíde. 
n

EXTRA istota
l znamená, že v prípade úmrtia jedného z rodičov, resp. zákonných zástupcov
alebo oboch bude Prvá stavebná sporiteľňa, pokračovať v sporení pre
vaše dieťa, až do maximálnej výšky
10 000 eur.
Podmienky plnenia:
l Ak uzatvoria zmluvy o stavebnom sporení viacerí členovia rodiny, môžu ich spojiť a spoločne využiť všetky prostriedky
zo stavebného sporenia na zlepšenie bývania. Prevody a spojenia zmlúv medzi
manželmi a z maloletého dieťaťa na rodiča sú bezplatné.

Sme mladá rodina. Máme jedno
dieťa (4) a čakáme ďalšie.
Často sa doma zhovárame
o tom, čo užitočné by sme pre
ne nemohli urobiť. Uvažujeme
nad niečím hodnotným, čo by
sa im zišlo neskôr, v budúcnosti. Poradíte nám?
manželia Kelemenovci
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n Sporenie na termínovaných vkladoch
a vkladných knižkách je určené skôr
pre konzervatívnych sporiteľov. Vklad je
chránený Fondom ochrany vkladov, sporiteľ má garantované vyplatenie istiny
a aj výnosu, ktoré bývajú spravidla nižšie
ako pri investovaní do fondov a cenných
papierov. Výška úrokovej sadzby závisí
od výšky vkladu a doby viazanosti.

Myslite na zdravie
svojich detí, poistite
ich pre prípadné
úrazy, či dlhodobé
ochorenia

Odborníci na financovanie bývania
z Prvej stavebnej sporiteľne myslia
nielen na občanov, ktorí okamžite
potrebujú naplniť svoje zámery
s bývaním, ale aj na tých, ktorí uvažujú
do budúcnosti. Práve preto vyvinuli
prvé detské stavebné sporenie
Junior extra. Je to jeden z najlepších
spôsobov, ako výhodne a bezpečne
zabezpečiť svojmu potomkovi financie
na kúpu jeho prvého vlastného
bývania. Stačí, ak uzatvoríte svojmu
dieťaťu, a po narodení aj tomu
druhému, zmluvu o stavebnom
sporení a začnete na ne sporiť.
Najlepšie ak pravidelne, mesačnými
vkladmi, hoci aj v nie vysokých
čiastkach. Banka nadštandardne
zhodnotí vaše vklady a vďaka
sporeniu získate tiež nárok na štátnu
prémiu až do výšky 66,39 € ročne.
Možno vás zaujme, že vaše dieťa bude
mať po dosiahnutí dospelosti a splnení
vopred stanovených podmienok
zákonný nárok na stavebný úver
s nízkym a nemenným úrokom.
Navyše, stavebný úver do
50 tisíc € nemusíte ani zabezpečiť
nehnuteľnosťou.

Viac informácií vám poskytnú
obchodní zástupcovia PSS, a. s.,
alebo ich získate
na telefónnom čísle
02/58 55 58 55
či na www.pss.sk.

