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Aký vývoj predchádzal týmto ak-
tuálnym udalostiam? Stavebné 
sporiteľne reagovali na celkový 

trend vo vývoji úrokových sadzieb – 
poklesu sadzieb na úveroch, ako aj na 
vkladových produktoch. Prvá stavebná 
sporiteľňa (PSS), a. s., ktorej patrí na 
Slovensku približne deväťdesiat percent 
trhu so stavebným sporením, ponú-

kala ešte do septembra 2014 možnosť 
uzatvárať zmluvy na minimálnu cie-
ľovú sumu päťtisíc eur pri garantovaní 
dvojpercentného úroku. Potom prišlo 
k zmene, mohli vznikať len nové zmlu-
vy o stavebnom sporení na minimálnu 
cieľovú sumu až dvadsaťtisíc eur. Podľa 
ostatných a stále aktuálnych zmien PSS 
uzatvára od 1. 3. 2015 už iba zmluvy 

s nižším úrokom (1 % resp. 1,75 %). 
Sled týchto udalostí nahral konkurenč-
ným spoločnostiam, ktoré ponúkajú 
stavebné sporenie na slovenskom trhu 
(ČSOB, Wüstenrot). Obe spoločnosti 
reagovali na udalosti na trhu ponu-
kou zmluv s vyšším úrokom (viac ako 
1,3 %). ČSOB Stavebná sporiteľňa 
napríklad ponúkla zmluvu na tento 

Od začiatku roka znižujú stavebné sporiteľne výšku úroku na nových zmluvách, v niektorých prípadoch 
až o polovicu. Výnosnosti produktu tiež nepomáha ani fakt, že na získanie maximálnej ročnej prémie 
musíme vložiť každý rok o niečo viac. Napriek tomu sa podľa odborníkov tento bankový produkt na trhu 
stále oplatí.  
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Stavebné sporenie 
– ÁNO či NIE ?
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Požičať si 50 tisíc na byt, zadlžiť sa na 30 rokov a vrátiť banke celkovo 
dvojnásobok (100 tisíc eur) nie je žiadne umenie. Takúto hypotéku vám 
dnes rada poskytne každá banka. Ale naplánovať si nové bývanie tak, 
aby vás nestálo takmer nič navyše, je čosi celkom iné. Že sa to nedá? 
Omyl, riešením je dlhodobý finančný plán. 

TexT: Red

Hypotéka nie je 
najvýhodnejšia cesta k bytu
Ak si kupujete byt, nestačí iba porov-
nať hypotéky od rôznych bánk a niekto-
rú z nich si vybrať. Toto bezpochyby 
najrýchlejšie riešenie môže byť pre nie-
koho aj tým najhorším. Medzi kúpou 
a kúpou je totiž veľký rozdiel. Ak vie-
te, že o pár rokov budete potrebovať 
vlastný byt či dom, dokážete cieleným 
sporením a úpravou výdavkov výrazne 
znížiť vaše náklady na jeho kúpu. Reč 
je o finančnom pláne, ktorý vám zo-
staví odborník na financie – finančný 
sprostredkovateľ OVB Allfinanz Slo-
vensko. 

Chcem finančný plán  
na vlastné bývanie
Pýtate sa, v čom je háčik? Žiadny nie 
je. Každý odborník vám potvrdí, že 
najlacnejšie si bývanie kúpite za vlastné 
úspory: neplatíte žiadny úrok a navyše 
sa počas sporenia vaše peniaze zhod-
notia. Výlučne z úspor si však celý byt 
kúpi málokto. Finančný plán preto 
okrem sporenia nastavuje aj výdavky 
a ošetruje riziká tak, aby vášmu plánu 
kúpiť si (napríklad) o 5 rokov nový byt 
neprišlo nič do cesty. 
Finančný plán vám odborník z OVB 
Allfinanz Slovensko navrhne tak, aby 

zohľadňoval nielen vašu aktuálnu si-
tuáciu a možnosti, ale aj plány do bu-
dúcnosti. Pretože v inej situácii ste ako 
čerstvý absolvent vysokej školy v pr-
vom zamestnaní a v inej už ako človek 
so stabilným príjmom, ktorý si zakladá 
rodinu. 
Bonusom finančného plánu je aj aký-
si audit vašich osobných financií. Od-
borník vám pomôže pozrieť sa na vaše 
výdavky a nájsť v nich možné úspory. 
Reč je nielen o splátkach za úver, ale 
aj o bankových účtoch (ktoré sa oplatí 
zredukovať na jediný) či využívaní kre-
ditnej karty (každé požičané euro cez 
„kreditku“ vás vyjde draho). A, samo-
zrejme, pozrie sa na poistky: keďže naše 
potreby sa rokmi menia a poistenie 
dnes ponúka oveľa väčšie možnosti ako 
pred 10 rokmi, môžete auditom vašich 

poistiek výrazne ušetriť. Nehovoriac 
o tom, že odborník „preklepne“, či vás 
poistenie skutočne chráni napríklad 
pred dlhodobým výpadkom príjmu 
kvôli chorobe alebo strate zamestna-
nia. Na konci spoločného plánovania 
budete vedieť, ako si nastaviť financo-
vanie bývania tak, aby sa zvýšila kvalita 
vášho života. 

Plánovanie pomáha  
zabezpečiť rodinu 
Máloktoré rozhodnutia majú taký do-
pad na našu budúcnosť ako tie finančné. 
Ak sa chcete vždy správne rozhodnúť, 
nebojte sa osloviť finančného sprostred-
kovateľa. Je to nezávislý odborník, kto-
rý sa vyzná v ponuke bánk a poisťovní 
a vďaka skúsenostiam vám dokáže po-
radiť. Ak sa pýtate, v ktorých životných 
situáciách vám vie pomôcť, pohľadajte 
inšpiráciu na www.mojepeniaze.sk. n

Zaplatiť za nový byt menej ako pri hypotéke ○
Zabezpečiť rodinu pred nečakanými  ○
situáciami
Nasporiť deťom a pomôcť im pri „štarte  ○
do života“
Lepšie zhodnotiť vaše úspory ○

Viac info na www.mojepeniaze.sk

Finančný plán  
vám pomôže

Chcete kúpiť byt? 
Poznáme lepší spôsob, ako je hypotéka

1. dvojstranna
2. strana obálky           
3. strana obálky  
4. strana obálky          
2/1 na spád, zrkadlo         
1/1 na spád, zrkadlo  
1/2 strany   
1/3 strany  
1/4 strany   
Vizitka, podval   

Príplatky
Zásahy do odsúhlasených podkladov 
2 dni pred zadaním do tlače 50 %
Požadované miesto   15 %

ŠPECIFIKÁCIA
Ročník: siedmy
Počet strán: 32 - 64
Náklad: 50 000 ks
Väzba: V1
Papier: obálka (115 g KL + lak), vnútro (70 g LWC)

CENY INZERCIE
7 200 €
4 200 €
3 800 €
4 500 €
5 200 €
3 200 €
1 800 €
1 200 €

960 €
520 €

HARMONOGRAM

Rozmery (na spád) - na zrkadlo v mm.  K inzerátom na spád je nutné k čistému formátu 
pridať 5 mm na orez, orezové značky umiestniť s odstupom 5 mm. V prípade dvojstrany 
vyžadujeme každú stranu ako samostatný dokument. Ceny sú bez DPH. 

Moje peniaze 1
Uzávierka inzercie: 21.5.2019
Distribúcia: 7.6.2019

Moje peniaze 2 
Uzávierka inzercie: 24.10.2019
Distribúcia: 8.11.2019

Príloha časopisov FORMEN a MOJA PSYCHOLÓGIA so zameraním 
na osobné financie oslovuje všetkých, ktorý chcú mať svoje peniaze 
pod kontrolou. Neobsahuje žiadne nudné štatistiky a neprehľadné 
grafy, ale atraktívne témy, ktoré sú originálne a prehľadne spracované.

Profil čitateľa:  
•	 Vek 20-60 rokov, ekonomicky aktívny, socioekonomická klasifikácia A, 

B, s čistým mesačným príjmom domácnosti nad 1000 €
•	 Z bankových produktov využíva: bežný účet, hypotekárny úver, 

kreditnú kartu, spotrebný úver
•	 Z bankových produktov plánuje využiť: sporiaci účet, termínovaný 

účet, hypotekárny úver, stavebné sporenie, lízing 
•	 Z poistných produktov využíva: cestovné poistenie, poistenie do-

mácnosti, úrazové poistenie
•	 Z poistných produktov plánuje využiť: penzijné poistenie, poiste-

nie nehnuteľnosti, životné poistenie

PRÍLOHA BUDE SÚČASŤOU TÝCHTO VYBRANÝCH ČASOPISOV

Náklad prílohy: 50 000 ks
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www.versamedia.sk
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