
 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vznikla v roku 1992. Jej akcionármi sú významné európske bankové inštitúcie – Bausparkasse Schwäbisch 
Hall AG, Nemecká spolková republika, Raiffeisen Bausparkassen Holding G.m.b.H., Wien, Rakúska republika, Erste Group Bank AG, Wien, 
Rakúska republika a Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava, Slovenská republika. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., je už 17 rokov  jednotkou 
na trhu stavebného sporenia. Viac ako 2 milióny občanov Slovenska uzatvorili v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., vyše 3 milióny zmlúv 
o stavebnom sporení.  Na financovanie bývania využili klienti Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., už viac ako 433 tisíc stavebných úverov 
a medziúverov, celkovo na financovanie bývania poskytla Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., takmer 6 miliárd eur.  Zmluvu o stavebnom sporení 
môžete uzatvoriť na celom Slovensku  - v každej z 370 kancelárií viac ako 1340 obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.  
 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., úsek komunikácie, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava. 
Miloš Blanárik, tel.: 02/58 231 134, fax: 02/58 231 108, e-mail: mblanarik@pss.sk, komunikacie@pss.sk. 

 
 
 
 

PPSSSS,,  aa..  ss..,,  ppoommááhhaa  oobbeettiiaamm  ppoovvooddnníí  
  
  
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., veľmi citlivo vníma problémy ľudí, ktorým povodne 
poškodili obydlia, či dokonca v ich dôsledku prišli o strechu nad hlavou. Práve pre 
nich pripravila opatrenia, ktoré im pomôžu prekonať krízové obdobie a opäť 
nadobudnúť životnú istotu. 
 
PSS, a. s., schválila program pomoci, v rámci ktorého:  

1. úverovým klientom PSS, a. s., postihnutým povodňami umožní odložiť splátky až 
o 6 mesiacov.  

2. občanom postihnutým povodňami poskytne bez poplatkov úvery na opravu 
a rekonštrukciu, prípadne kúpu nového obydlia. Vybrať si môžu z celej ponuky 
úverov PSS, a. s. Banka žiadosti o tieto úvery spracuje prednostne do 48 hodín od 
doručenia do centrály PSS, a. s.  

 
„Cítime, že je čas, kedy je pomoc občanom v núdzi nevyhnutná. Rozhodli sme sa preto 
poskytnúť obetiam povodní 6-mesačný odklad splátok úverov bez ďalších štandardných 
overovaní a dodatočného zabezpečenia úveru v prípade, ak bola nehnuteľnosť vážne 
poškodená alebo zničená,“ hovorí Ing. Imrich Béreš, predseda predstavenstva PSS, a. s.  
 
Ľudia postihnutí povodňami môžu požiadať o odklad splátok, resp. o nový úver na bývanie 
od 15. júna do 30. septembra 2010. Súčasťou žiadosti musí byť potvrdenie obce, že 
klientova nehnuteľnosť bola zaplavená alebo poškodená povodňami, a že dlžník alebo 
spoludlžník majú v nehnuteľnosti postihnutej povodňami trvalý pobyt; priložiť treba aj 
fotografie poškodeného alebo zničeného domu. „Pri čerpaní úveru na bývanie môže 
navyše klient okrem tradičného dokladovania použitia finančných prostriedkov využiť aj 
správu z obhliadky objektu obchodným zástupcom  PSS, a. s.,“ dodal Ing. Imrich Béreš.  
 
Žiadatelia o úver zabezpečený nehnuteľnosťou získajú v súčasnosti takýto úver 
s úrokovou sadzbou len 1,99 % ročne. Vklady klientov PSS, a. s., sa aj počas odkladu 
splátok budú úročiť 2 %-tami ročne. Klienti zároveň získajú aj v roku 2010 k svojim 
vkladom štátnu prémiu vo výške až do 66,39 €. 
 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vždy pomáha občanom Slovenska pri nepredvídateľných 
živelných udalostiach a nešťastiach. Napríklad počas veľkej povodne v roku 2001 ponúkla 
obetiam povodní zvýhodnený úverový program, v rámci ktorého využili až 135 úverov na 
obnovu poškodeného bývania, v hodnote 856 tisíc eur. 
  


