
Ak potrebujete ďalšie informácie, zatelefonujete na telefónne číslo 02/58 55 58 55. Ochotne vám ich tiež 
poskytne niektorý z obchodných zástupcov PSS, ktorých zoznam nájdete na www.pss.sk.

Malý priestor, v  ktorom bý-
vame nám nepomôže zväčšiť 
ani kladivo, vŕtačka či pílka. 
K  optickému zväčšeniu môže 
prispieť rozloženie vhodného 
nábytku, farby alebo doplnky. 
Ale ako vravím – k  optickému. 
No ďalšiu izbu pridať nedokážu. 
Ak potrebujeme zväčšiť svoje 
bývanie a rádovo desiatky met-
rov štvorcových, musíme  vojsť 
do iných dverí ako do tých od 
obchodu s  hobby potrebami. 
Tento fakt nikomu zdôrazňovať 
nemusím.

Stačí sa rozhodnúť

Keď už máme jasno v tom, že 
musíme zmeniť svoje bývanie, 
prichádza na rad druh bývania. 
Mali by sme si premyslieť, či 
chceme bývať vo väčšom byte 
alebo dome, ktorý si kúpime 
alebo postavíme. Nuž a  veľkú 
úlohu v našom rozhodovaní iste 
zohrávajú peniaze. Ak nemáme 
vlastné prostriedky, požiadame 
o pomoc banku, ktorá nám náš 
zámer pomôže prefinancovať. 
Zaujímavá je napríklad ponuka 
Prvej stavebnej sporiteľne.

V PSS si vyberiete podľa 
potreby

 Väčšia investícia aj bez pred-
chádzajúceho sporenia = 
medziúver zabezpečený ne-
hnuteľnosťou, pre pár a na 
jeden financovaný objekt až 
do výšky 340 000 €, teraz s mi-
moriadne nízkou úrokovou 
sadzbou zafixovanou až na 5 
rokov, 

 rekonštrukcia, prístavba, mo-
dernizácia  až do 50 000 € (pre 
sporiacich klientov PSS) = aj 
bez zábezpeky nehnuteľnos-
ťou až na 30 rokov, 

 postupná výstavba = postup-
né financovanie, 

 dozariaďovanie, vymaľova-
nie, stavba záhradného krbu 
alebo altánku = úver na vyba-
venie domácnosti až do výšky 
7  000 € so splatnosťou 8 ro-
kov, ktorý netreba dokladovať 
bločkami alebo faktúrami. 

Pre istotu

Okrem výhodných úverov 
vám obchodní zástupcovia PSS 
sprostredkujú tiež rôzne druhy 
poistenia. Poistenie síce neza-
bráni búrke, dažďu ani zlodejom 
napáchať škody, no zmierni ná-
sledky ich vyčíňania a  vy si tak 
budete môcť pokojnejšie užívať 
svoj nový a väčší domov.

Zišlo by sa pár metrov navyše
Nie je meter, ako meter. Je-
den nikdy nestačí a nieke-
dy ich chýba omnoho viac. 
Hlavne vtedy, keď sú to 
metre štvorcové.


