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Zázrak menom WPC?

stavba poistenie

PSS JE VŽDY 
DOBRÝ PARTNER!
ZAČIATKOM ROKA 2019 STAVEBNÉ SPORENIE 
DOSTALO NOVÚ TVÁR. VEREJNOSŤ PRIJALA ZMENY 
S POVZDYCHOM, ALE MY TVRDÍME, ŽE MAŤ NIEKTORÝ 
Z PRODUKTOV PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNE JE STÁLE 
VÝHODNÉ. PREČO SI TO MYSLÍME?

PRETOŽE 
VÝSTAVBA DOMU MÔŽE BYŤ 

JEDNODUCHÁ

Postupné financovanie od nás je obľúbený 
a vyhľadávaný spôsob, ako si zaplatiť výstav-
bu rodinného domu. Hlavnou výhodou pre 
vás je, že záložným objektom za úver bude 
nehnuteľnosť, ktorú práve staviate alebo 

iba plánujete postaviť. Pri posudzovaní za-
bezpečenia úveru akceptujeme jej bud-

úcu hodnotu. Vďaka tomu môžete 
čerpať finančné prostriedky už 

pred začatím výstavby.

PRETOŽE
 MYSLÍME NA VŠETKO

Nenechajte nič na náhodu! V našej 
ponuke máme niekoľko druhov poistení. 

Pomôžeme vám tak v nepredvídaných 
situáciách, vždy, keď to budete najviac 
potrebovať. Poistenia sprostredkúva-
me pre UNIQA poisťovňu, a. s. Vďaka 
spojeniu dvoch silných a spoľahlivých 

partnerov si nájdete v každom 
z poistení zaujímavé  

výhody.

SME TU PRE VÁS
Kontakty na našich obchodných zástupcov 
nájdete na www.pss.sk 
alebo nám zavolajte 
do Centra telefonických služieb 
na číslo 02/58 55 58 55.

PRETOŽE 
DETI SÚ VŽDY NA 
PRVOM MIESTE

Naše stavebné sporenie Junior extra 
má stále veľa výhod. Zmluvu pre dieťa do 
jedného roka uzatvoríte zdarma a získate 

extra istotu až do výšky 10 000 € pre oboch 
rodičov. Štátna prémia je pre každé dieťa, a 
to bez ohľadu na výšku príjmov zákonného 
zástupcu. Vkladmi počas obdobia dospie-

vania môžete našetriť deťom zaujíma-
vú sumu, ktorá bude v budúcnosti 

tvoriť základ financovania ich 
vlastného bývania.

PRETOŽE 
NA 100 % HYPOTÉKY 
MÔŽETE ZABUDNÚŤ

V poslednom období sa legislatívne zmeny 
udiali aj v oblasti poskytovania úverov na bývanie. 

Väčšina žiadateľov v komerčnej banke dostane dnes 
úver len do 80 % z hodnoty bytu či domu. Zvyšok si 

môžete veľmi efektívne dofinancovať práve čerpaním 
medziúveru alebo stavebného úveru. Oproti spotreb-

ným úverom v iných bankách majú výhodu najmä 
vďaka priaznivejšej úrokovej sadzbe a dlhšej splat-

nosti. To pre vás znamená nižšiu, a teda prijateľ-
nejšiu mesačnú splátku. Alebo si pravidelným 

sporením u nás vopred pripravíte finančnú 
rezervu a ďalší úver už nebudete 

vôbec potrebovať.
PRETOŽE 

NEZABÚDAME ANI 
NA DÔCHODCOV

Úver na financovanie bývania si 
môžu u nás bezpečne a výhodne 

dopriať aj ľudia v dôchodkovom veku. 
Naša skúsenosť hovorí, že práve táto 

generácia oceňuje novú kúpeľňu 
alebo bezbariérové prvky v byte či 

dome. Ich, ale aj vaše vynovené 
bývanie môže tak nabrať 

úplne nový rozmer.

PRETOŽE 
VYBAVÍME 

A ZARIADIME VAŠU 
DOMÁCNOSŤ

Chýba vám doma niečo, čo by vám uro-
bilo radosť? Doprajte si ju vďaka nášmu 

úveru na vybavenie domácnosti. Môžete 
mať napríklad nové zariadenie, náby-

tok alebo elektrospotrebiče, a tiež 
novú podlahu, koberce či umelec-

ké dielo. A to všetko rýchlo a 
bez zbytočných bločkov 

či faktúr.

PRETOŽE 
SME MODERNÍ

V našom online sporení Lišiak máte 
prístup k svojim peniazom, ktoré 

vám zhodnotíme výhodnou úrokovou 
sadzbou, 24 hodín denne, 7 dní 

v týždni. Nevyžadujeme od vás žiaden 
minimálny vklad ani zostatok na účte. 

Toto sporenie je jednoduché a úpl-
ne bez poplatkov. Vie to každý, 

kto využíva službu  
Moja PSS. 

PRETOŽE 
FINANCOVAŤ 

REKONŠTRUKCIU S NAMI JE 
ROZUMNÉ

Väčšinu našich úverov používate už dlhé 
roky na rekonštrukciu či prestavbu svojho 

bývania. Je to tým, že sme špecialisti práve 
na tento typ úverov. Ich obľúbenosť 
svedčí o tom, že vám už viac ako 25 

rokov poskytujeme za rozumnú 
cenu užitočné služby, ktoré 

vám spríjemňujú život.

PRETOŽE 
BYŤ V PSS SA STÁLE 

OPLATÍ

Vďaka úrokovému bonusu, zaujíma-
vej základnej úrokovej sadzbe a štátnej 

prémii získate nadštandardné zhodnotenie 
vkladov. Väčšina z vás bude mať aj naďalej 

nárok na štátnu prémiu, ktorá v tomto roku 
predstavuje až 2,5 % z ročných vkladov. 

Svoje vklady a úroky máte dostupné 
kedykoľvek, a to bez dokladovania. 
Navyše, vaše nasporené peniaze sú 

chránené zákonom až do výšky 
100 000 €. 


