Bratislava, 15. jún 2016

Aj seniori si zaslúžia lepšie bývanie

10 % klientov, ktorí si v Prvej stavebnej sporiteľni zobrali úver, má nad 60 rokov. Stavebné
sporenie je produktom, ktoré umožňuje aj seniorom zabezpečiť si krajšie a kvalitnejšie
bývanie. Je časté, že práve starší ľudia potrebujú rekonštruovať svoje bývanie, ktoré
nadobudli pred 20 až 30 rokmi. V Prvej stavebnej sporiteľni môže získať medziúver a úver na
zariadenie domácnosti aj klient až vo veku 68 rokov.

Najvyšší objem úverov pre seniorov v
Košiciach
V roku 2015 PSS, a. s., poskytla klientom nad 55
rokov úvery v celkovom objeme 45,38 mil. eur.
Najviac smerovalo do košického regiónu, kde
bolo seniorom vo forme úverov vyplatených
7,05 mil. eur. V tesnom závese nasleduje Trnava
a okolie so 6,7 mil. eur a bronzová priečka patrí
nitrianskemu regiónu, kde PSS, a. s., poskytla
seniorom 5,86 mil. eur.

Objem úverov pre klientov nad 55 rokov v regiónoch
SR za rok 2015 v mil. €
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Priemerná výška úveru klientov nad 55 rokov je aktuálne 7 700 eur a u starších klientov, nad 60
rokov, je to 5 900 eur. Seniori si úvery berú najčastejšie na modernizáciu a rekonštrukciu svojho
bývania. Tento účel tvorí až 55-percentný podiel na celkovom balíku účelov použitia úverov zo
stavebného sporenia pre seniorov. Druhým najčastejším účelom je splatenie staršieho úveru
v PSS, a. s., novým úverom z PSS, a. s., s výhodnejšími podmienkami.
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Pri zariaďovaní vedie biela technika
Každý senior má právo v PSS, a. s., požiadať aj o úver na
zariadenie domácnosti. Ide o úver od 1 500 do 7 000 eur,
pričom doba splatnosti môže byť až 7 rokov. Často sa
stáva, že starším ľuďom „odíde“ chladnička, práčka
a potrebujú si zaobstarať novú. Najčastejšie seniori
žiadajú o tento typ úveru, pretože kupujú novú bielu
techniku. Druhým najčastejším účelom použitia je kúpa
nábytku. Najmenej si seniori požičiavajú na malé
domáce spotrebiče.

PSS, a. s., vychádza seniorom v ústrety
Pri posudzovaní žiadosti o úver je jedným z kritérií vek žiadateľa. V PSS, a. s., môžu o medziúver či
úver na zariadenie domácnosti požiadať aj seniori až do veku 68 rokov. Stavebný úver, na ktorý
má nárok každý klient, ktorý splní podmienky, zo zákona, poskytujeme aj klientom od 69 rokov.
Jedinou podmienkou pri všetkých úveroch pre seniorov je, aby bola účastníkom úveru, napr.
spoludlžníkom či ručiteľom, ďalšia osoba do 55 rokov.
PSS, a. s., tiež upravila hranicu maximálnej lehoty splatnosti medziúverov, a to až do 78 rokov
najstaršieho účastníka úveru, ktorý pre účely žiadosti o úver predkladá príjem.
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