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Takto to na Slovensku 
vo väčšine prípadov fun-
guje. Existujú výnimky, 
keď sa ľudia odsťahujú 
napríklad za prácou inam 
a spočiatku na novom 
mieste začínajú v prena-
jatom byte. 
Časom však prídu na to, že trhová cena ná-
jomného je vyššia ako mesačná splátka úveru 
na bývanie. A tak skôr či neskôr si nájdu býva-
nie, ktoré si kúpia do osobného vlastníctva.

Partner, ktorý pomôže
Potreby klientov, súčasných aj tých budúcich, 
prinútili zamyslieť sa aj špecialistov na finan-
covanie bývania z Prvej stavebnej sporiteľne. 
Táto banka prichádza so sviežou ponukou 
úverov, ktoré nielenže zaujmú, ale aj reálne 
pomôžu každému, kto chce za výhodných 
podmienok kupovať byt, stavať rodinný dom 
alebo prestavovať či obnovovať svoje súčasné 
bývanie. PSS vám umožní vynikajúco sa pri-
praviť na budúcu investíciu. Vďaka priaznivej 
úrokovej sadzbe v kombinácii so štátnou 
prémiou (aj v tomto roku až 66,39 €) výhodne 
zhodnotíte svoje vklady na účte stavebného 
sporenia. A keď sa rozhodnete pre úver, PSS 
vám poskytne pestrú paletu možností. 

Ak bývať, tak jedine vo svojom! 

Chcete mať doko-

nalý prehľad o svojich 

vkladoch na účte 

stavebného sporenia? 

Alebo o splátkach úveru 

či situácii na účtoch staveb-

ného sporenia svojich detí? 

Využívajte šikovnú online 

službu Moja PSS. 

Majte prehľad

Nízke mesačné splátky
Ak sa rozhodnete pre zásadnú zmenu svojho 
bývania, vynikajúcim riešením pre vás je 
úver na bývanie. Jeho úroková sadzba je 
v PSS naozaj priaznivá a pri až 30-ročnej 
dobe splatnosti budú jeho splátky nízke, 
takže si ich môžu dovoliť aj ľudia s nižšími 

Chcite vedieť viac?
Ďalšie informácie vám ochotne a bezplatne poskytnú obchodní 
zástupcovia PSS. Ich zoznam nájdete na www.pss.sk alebo 
zavolajte na číslo 02/58 55 58 55.

príjmami. Existujú však tiež iné riešenia. 
Ak patríte k sporiacim klientom, banka 
vám za výhodných podmienok požičia až 
do 50 000 € aj bez zabezpečenia úveru 
nehnuteľnosťou. Tento úver má teraz zní-
ženú úrokovú sadzbu o celé 1 % a vďaka 
nemu ušetríte svoje peniaze aj čas.


