
Stavebné sporenie je jedna z najbezpečnejších a najvýhodnejších foriem sporenia. Štát ho podporuje ročnou  
štátnou prémiou a vaše úspory sú zo zákona chránené v plnej výške.  Okrem toho, v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., 
môžete svoje úspory vysoko zhodnotiť a navyše využiť aj výhodný stavebný úver či medziúver.

Vyhrajte s lišiakom 
každý mesiac 5 x 1 000 €

Najbližšie  žrebovanie už 20. júla 2009!

 Viac informácií o možnostiach využitia stavebného sporenia získate, ak navštívite niektorú z vyše 350 kancelárií obchodných zástupcov

 VÝHODNÉ SPORENIE PRE KAŽDÉHO
Štátnu prémiu môže získať každý člen vašej rodiny, dospelý či die-
ťa a tiež spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 
V tomto roku predstavuje výška štátnej prémie 12,5 % z vkla-
dov, maximálne 66,39 € (2 000,07 Sk). V prípade spoločenstva 
vlastníkov bytov pripadá ročne 1 štátna prémia na každé 4 byty  
v bytovom dome. Ku vkladom a štátnej prémii vám Prvá stavebná 
sporiteľňa, a. s., každoročne pripíše garantovaný 2 % úrok. Ročne 
tak môžete zhodnotiť svoje úspory až o 5,95 % (tzv. rendita po  
6 rokoch sporenia pri optimálnom využití štátnej prémie).

Ak zmluvu o stavebnom sporení uzatvoria viacerí členovia vašej 
rodiny, môže štátnu prémiu a úroky získať každý z nich. Zmluvy 
potom nie je problém bezplatne spojiť a všetky nasporené pro-
striedky kumulatívne použiť na to, čo vaša rodina najviac po-
trebuje. Usporiť pritom môžete aj pomocou našej Karty výhod, 
s ktorou nakúpite so zľavami až do 40 % vo viac ako 1 160 fir-
mách a predajniach na celom Slovensku. Vaše úspory vám Prvá 
stavebná sporiteľňa, a. s., vyplatí kedykoľvek, keď o to požiadate.  

Už po 2 rokoch môžete použiť aj štátnu prémiu na zlepšenie svojho 
bývania, použitie nasporenej sumy treba dokladovať. Po 6 rokoch 
sporenia môžete použiť celú nasporenú sumu vrátane štátnej  
prémie a úrokov bez dokladovania na ľubovoľný účel.

 SPOJTE VÝHODNÉ SPORENIE S VÝHODNÝm 
 úVEROm NA BÝVANIE
Stavebný úver môžete získať už pri nasporení 25 % z cieľovej 
sumy. Ročnú úrokovú sadzbu od 2,9 % vám Prvá stavebná spori-
teľňa, a. s., garantuje počas celého obdobia jeho splácania. Až do 
výšky 40 000 € (1 205 040 Sk) získate stavebný úver bez skúmania 
výšky príjmu a bez záložného objektu.

 FINANCUJTE SVOJE BÝVANIE RÝCHlEJŠIE 
 PROSTREDNíCTVOm mEDzIúVERU
Ak potrebujete finančné prostriedky skôr, ako vám vznikne ná-
rok na stavebný úver, môžete požiadať o niektorý z jednoducho  
dostupných medziúverov. Medziúver môžete získať aj bez po- 
čiatočného vkladu a s lehotou splatnosti až do 25 rokov.

Získajte viac výhod pre seba a svoju rodinu prostredníctvom 
stavebného sporenia v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s.

 PSS, a. s., na Slovensku, alebo zavoláte do Centra telefonických služieb PSS, a. s., na tel. č. 02/58 55 58 55.


