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Vy sa inšpirujte a my vám pomôžeme s financiami

Aj vy obdivujete krásne zariadené byty v časopisoch, 
alebo si sťahujete projekty rodinných domov z interne-
tu? Robí to takmer každý, kto chce bývať lepšie alebo 
krajšie. Dôležité však je, aby vaša snaha nezostala len 
pri hľadaní inšpirácie, ale aby ste si svoje vysnívané bý-
vanie mohli aj reálne dopriať.

Vďaka bankovým ponukám dnes už nič nie je 
nemožné. Dôležité je len, aby ste si vybrali 

takú, ktorá bude presne vyhovovať nielen vašim 
potrebám, ale aj možnostiam. Jednou z najvý-
hodnejších je stavebné sporenie v Prvej staveb-
nej sporiteľni. 
Výhodné podmienky
Najväčšia a  najúspešnejšia stavebná sporiteľňa 
na Slovensku vám umožní vynikajúco sa pripraviť 
na kúpu alebo 
výstavbu váš-
ho bývania. 
Vďaka priazni-
vej úrokovej 
sadzbe v kom-
binácii so štát-
nou prémiou (aj v tomto roku až 66,39 €) výhodne 
zhodnotíte svoje vklady na účte stavebného spo-

renia. A keď sa rozhodnete pre úver, PSS vám poskytne pestrú 
paletu možností. V Prvej stavebnej sporiteľni máte vždy na 
výber. Ak patríte k sporiacim klientom, banka vám prostred-
níctvom medziúveru za výhodných podmienok požičia vyso-
kú čiastku až do 50 000 € aj bez zabezpečenia nehnuteľnos-
ťou v prospech banky. Vďaka tomuto medziúveru od PSS ušet-

ríte svoje peniaze aj čas. Má priaznivú úrokovú sadzbu, dlhú 
dobu splatnosti, vybavíte si ho pohodlne a rýchlo.
Nízke mesačné splátky
Môže sa stať, že budete potrebovať aj viac financií na svoje 
nové alebo vynovené bývanie. V tom prípade vám odporúča-
me medziúver zabezpečený nehnuteľnosťou. Jeho úroková 
sadzba bude ešte nižšia ako v predchádzajúcom prípade, ale 
úver bude vyšší, taký, ako potrebujete. Prostredníctvom toh-
to medziúveru vám PSS poskytne až do 170 000 € (pre man-

želov alebo partne-
rov do 340 000 €). 
Pri až 30-ročnej 
dobe splatnosti 
budú jeho splátky 
nízke, takže si ich 
môžu dovoliť aj 

ľudia s nižšími príjmami. Tu je vhodné dodať, na vysvetlenie, 
že medziúver slúži na preklenutie obdobia, kým klient získa 
nárok na stavebný úver. Splácajú sa z neho len úroky a klient 
si zároveň sporí na účte stavebného sporenia. Keď splní sta-
novené podmienky, každý medziúver sa napokon preklopí 
do stavebného úveru s priaznivou úrokovou sadzbou, ktorá 
sa nezmení až do jeho úplného splatenia. Viac informácií 
o úveroch PSS nájdete na www.pss.sk.

Obráťte sa na odborníkov
K dispozícii máte takmer tisícku obchodných zástupcov špeciali-

zujúcich sa výhradne na ponuku PSS. Kontaktujte ich cez web-

stránku PSS alebo zavolajte na číslo  02/58 55 58 55. Ochotne sa 
s vami stretnú kedykoľvek a kdekoľvek.
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