
5 krokov 
a budete 
skákať od 
radosti

Ten pocit, keď 
niečo dokončíte, 

vážne stojí 
za to. Veď na 

výsledok svojho 
úsilia sa teší 
predsa každý. 
A keď odmenou 
za snahu je 
krásne nové 

alebo vynovené 
bývanie, radosť 
nemá konca-
kraja. Nech 
sa páči, tu je 
jednoduchý 
návod na jeho 
získanie.

do 50 000 €
SPORIACEMU KLIENTOVI  
poskytneme 
bez zakladania 
nehnuteľnosti 

do 340 000 €
MAXIMÁLNA  

VÝŠKA ÚVERU  
na jeden  

financovaný  
objekt 

EXTRA ISTOTA 
 – ochrana pre dieťa 
v prípade úmrtia 
zákonného zástupcu

30 rokov
MAXIMÁLNA DOBA SPLATNOSTI 
ÚVERU, ktorá zaručí  
nízku mesačnú splátku

úroková 
sadzba úveru 
na obnovu 
bytového domu

1,49 %

    NÁPAD 
Chcieť pri novom dome krásnu 
záhradu je už bežné. Napadlo 
vás však postaviť si  v starej 
záhrade nový dom? Alebo aspoň 
garáž, bazén či murovaný gril? 
A čo tak bytík s moderným 
zariadením, v blízkosti pracoviska, 
s vybudovanou infraštruktúrou, 
napojením na dopravné tepny 
a detským ihriskom vo dvore? Tak 
do toho - nápadov sa netreba báť.

VÝBER 
ÚVERU  

Špecialisti na financovanie bývania 
z Prvej stavebnej sporiteľne pre 
vás pripravili výhodné úvery 
s priaznivými úrokovými sadzbami, 
dlhou dobu splatnosti a celkovo 
výhodnými podmienkami. Hovoríme 
o úveroch na financovanie bývania 
so zabezpečením nehnuteľnosťou 
i bez neho. Vyberie si každý podľa 
svojich možností a potrieb. 

BEZ 
RUČITEĽA  

Už dlhšie platí, že manželia na 
získanie úveru na financovanie 
svojho bývania od Prvej stavebnej 
sporiteľne ručiteľa nepotrebujú. 
Po novom sa táto výhoda 
môže týkať aj samostatných 
žiadateľov. Táto ponuka je určená 
predovšetkým pre tých ľudí, ktorí 
potrebujú dofinancovať úver na 
bývanie, ktorý už založili bytom, 
rodinným domom alebo stavebným 
pozemkom v prospech banky. 

NIEČO 
NAVYŠE  

V PSS, a. s., vám poskytneme 
prostriedky nielen na kúpu, 
výstavbu alebo obnovu bývania, ale 
aj na zabezpečenie si zariadenia 
do svojej novej alebo vynovenej 
domácnosti. Úver nie je potrebné 
zabezpečiť nehnuteľnosťou 
a nevyžaduje si ani predkladanie 
bločkov alebo faktúr. Obchodní 
zástupcovia PSS, a. s., vám 
sprostredkujú aj viacero typov 
výhodného poistenia. A ak máte 
viac ako 55 rokov a rozhodnete 
sa pre medziúver s poistením, 
vaše splátky môžu byť aj nižšie, 
ako keby ste si ho zobrali bez 
poistenia! 

    FINANCOVANIE  
Peniaze, peniaze, peniaze... Nie vždy vystačíte 
s tým, čo máte momentálne k dispozícii. 
Našťastie, existuje mnoho finančných 
inštitúcií, ktoré vám vedia pomôcť. Zobrať si 
úver je vážne rozhodnutie. Tá správna banka 
s vami komunikuje, radí vám a vie byť aj vďačná 
za to, že ste si za partnera vybrali práve ju. 
Presne takou je Prvá stavebná sporiteľňa.
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Viac informácií: 
na www.pss.sk
02/58 55 58 55

maximálna 
štátna prémia 
pre rok 2017

66,39 €
10 000 €

100 000 €
ZÁKONNÁ 
OCHRANA 
VKLADOV


