
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Úsek SOK
Bajkalská 30
829 48  Bratislava
P. O. Box 48

Číslo zmluvy 
o stavebnom sporení:

Mestský/Obecný úrad v 

Meno a priezvisko: Titul:

Stručný popis škody:

Ulica trvalého pobytu: Súpisné číslo domu:

PSČ: Mesto/obec:

Dátum narodenia: Rodné číslo:

týmto potvrdzuje, že občanovi/občianke:

bola spôsobená v súvislosti s tohtoročnou povodňou nasledovná škoda na objekte bývania:

V   dňa

POtvrdenie O POŠKOdení OBjeKtu na Bývanie POvOdňOu

telefónne číslo MsÚ/OcÚ
pečiatka, meno, priezvisko oprávneného pracovníka 

mestského/obecného úradu

Bližšie informácie Vám ochotne poskytneme v kanceláriách obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., 
na celom Slovensku. Ak si to želáte, náš obchodný zástupca Vás môže navštíviť aj tam, kde Vám to bude vyhovovať. 

Využiť tiež môžete Centrum telefonických služieb PSS, a. s., na  tel. č. 02/58 55 58 55 alebo stránku www.pss.sk.

Regionálne pobočky PSS, a. s.:
Bratislava - filiálka Bajkalská 30, 829 48 Bratislava tel.: 02/58555 855
trenčín  Rozmarínova 4, 911 01 Trenčín  tel.: 032/7441 250
Žilina Národná 8, 010 01 Žilina  tel.: 041/5626 823, 041/5626 824
Banská Bystrica Lazovná 11, 974 00 Banská Bystrica tel.: 048/4153 003, 048/4156 055
nitra Štefánikova 51, 949 01 Nitra tel.: 037/6522 274
Prešov Hlavná 56, 080 01 Prešov tel.: 051/7722 125
Košice - filiálka Hlavná 20, 040 01 Košice tel.: 055/6234 077, 055/7287 064

✄

❒ Ak už splácate akýkoľvek úver v PSS, a. s., môžete jeho splá-
canie prerušiť a v splácaní pokračovať až o 6 mesiacov.  
Vašu žiadosť o odklad splátok spracujeme prednostne a to bez 
akýchkoľvek ďalších štandardných overovaní a dodatočného  
zabezpečenia úveru.

❒ Ak potrebujete peniaze na opravu, rekonštrukciu alebo kú- 
pu nového domu či bytu, poskytneme vám úver bez po- 
platku za  spracovanie úveru. Vybrať si môžete z  celej úve-
rovej ponuky. Na  dokladovanie použitia úverových pro- 
striedkov nám postačí aj správa z obhliadky objektu, ktorú vy- 
koná a  vypracuje zadarmo náš obchodný zástupca. Využiť 
môžete aj tradičné potvrdenia o kúpe tovaru alebo služby. 

Žiadosť o odklad splátok alebo o nový úver získate u ob-
chodného zástupcu PSS, a. s., ktorý vám poradí a pomôže 
s jej vyplnením. K tejto žiadosti je potrebné priložiť:

- Potvrdenie o poškodení objektu na bývanie povod-
ňou (nachádza sa v spodnej časti), ktoré musí overiť pracov-
ník vášho obecného alebo mestského úradu,

- 2 rôzne fotografie povodňou poškodenej nehnuteľ-
ností (stačia aj vytlačené na tlačiarni). Ak je to možné, aspoň 
na jednej fotografii nech je viditeľné súpisné číslo.
V nehnuteľnosti poškodenej povodňami musíte mať vy alebo 
spoludlžník trvalý pobyt.

PROGRAM POMOCI 
pre občanov postihnutých povodňami

www.pss.sk

Podanie žiadostí od 21. júna do 30. septembra 2011 vrátane.


