
Nie je tomu inak ani pri 
prerábaní nášho bývania. Veď 
komu by sa chcelo naťahovať 
s nábytkom, všetko sťahovať 

z miestnosti do miestnosti. Nezáleží na 
tom, či potrebujeme maľovať, pristavovať 
či zásadnejšie rekonštruovať. Niekedy sa 
k tomuto kroku odhodláme až vtedy, keď 
sa už na nedôstojný priestor, v ktorom 
žijeme, nemôžeme pozerať. Nie vždy je to 
však len o našej nečinnosti. Aj keď si 
mnohé práce zvládneme spraviť sami, sú 
situácie, kedy pomoc privítame. 

Mať tak tlačiareň na peniaze
Toto si tiež povedia mnohí. Postaviť altá-
nok, vymaľovať i omietnuť sa dá naučiť. 
No aby sa peniaze zjavili vtedy, kedy ich 
potrebujete, to zatiaľ nik nevymyslel. 
Alebo, žeby predsa? Ak sú len peniaze 
dôvodom, a občas i dobrou výhovorkou, 
prečo ste ešte nezačali so zmenou vášho 
bývania, tak vedzte, že v Prvej staveb-
nej sporiteľni tento dôvod neobstojí. 
Odborníci v PSS totiž poznajú životné 
situácie ľudí v každom kúte Slovenska 
a nejednej rodine pomohli nájsť spôsob, 
ako prefinancovať zmenu ich bývania. 

Vytvorte si vlastnú banku
V PSS vám poradia aj to, ako sa môžete 
sami pričiniť o to, aby ste mali v bu-
dúcnosti dostatok financií na obnovu či 
zveľadenie svojho súčasného bývania, ale 
i vlastné zdroje v prípade, že si budete 

Tento rok už určite začnem
Táto veta zaznie z úst nejedného z nás. Nie a nie sa odhodlať niečo zmeniť. 
A tak niektoré činnosti radšej odkladáme a hľadáme výhovorku, prečo 
sme ich ešte neurobili.

Reklamný text PSS.

chcieť nehnuteľnosť kúpiť. Podľa 
najnovšej legislatívy vám totiž banky 
požičajú na bývanie najviac 80 % 
z ceny nehnuteľnosti a zvyšok si mu-
síte doplniť práve z vlastných zdrojov. 
Nástroj, ktorým si ich vytvoríte, je 
stavebné sporenie. Stavebné sporenie 
v PSS má mnoho výhod. Najmä teraz, 
keď každému, kto si v PSS uzatvorí 
zmluvu o stavebnom sporení a pri 
dohodnutom šesťročnom sporení 
splní stanovené podmienky, pridá 
k základnej úrokovej sadzbe z vkladov 
percentá navyše. Okrem toho sa sta-
vebné sporenie v PSS javí ako ideálna 
cesta, ako sa dostať k finančnej rezerve, 
prípadne kombinácii úverov. Začať 
môžete okamžite!

« U ž sa na to  
u vás doma nedá 

pozerať? »

Otvorte oči
Nemusíte si zatvárať oči pred popras-
kanou stenou, obitými obkladačkami 
či stiesnenými priestormi. Práve úvery 
v PSS sú určené na všetky tieto situá-
cie. Môžete využiť úvery zo stavebného 
sporenia v PSS. Možno ste si nevšimli, 
ale úvery v PSS sú odteraz výrazne 
dostupnejšie pre všetky príjmové 
kategórie. 

Na kúpu, prípadne rozsiahlejšiu 
rekonštrukciu je vhodný medziúver 
zabezpečený nehnuteľnosťou.

Čím je teraz výnimočný? 
» Má mimoriadne nízku úrokovú sadzbu 

s fixáciou až na 5 rokov.
» Splatnosť si môžete natiahnuť až na 

maximálnych 30 rokov.
» Umožňuje zmeny v splácaní pri nečaka-

ných životných situáciách.
» Je dostupný aj pre nových klientov PSS.
» Vďaka nemu si splníte aj odvážnejšie 

sny o bývaní.
» PSS poskytne jednotlivcovi prostried-

ky do 170 000 € a páru až do výšky 
340 000 €. 

Ak nemôžete alebo nechcete svoju 
nehnuteľnosť založiť v prospech banky, 
využite medziúver do 50 000 € s maxi-
málnou dobou splatnosti až 30 rokov.  
Na modernizáciu, prípadne dokúpenie 
bytových doplnkov je vhodný úver na vyba-
venie domácnosti do výšky 7 000 €.

Čo povieTe, oTvorili sme vám 
oČi? Omnoho viac informácií však 
získate, ak 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. 

predTým poTom


