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Nové bývanie je zvyčajne najväčšou investíciou 
v živote. Aj preto výber toho najlepšieho trvá 
niekoľko týždňov, mesiacov, a niekomu aj dlhšie. 
Rovnakú, ak nie väčšiu pozornosť by sme mali ve-
novať aj voľbe pre nás najvýhodnejšieho spôsobu 
financovania. 

Pozrime sa 
spoločne na 
financovanie 

bývania prostredníc-
tvom úverov zo staveb-
ného sporenia v Prvej 
stavebnej sporiteľni. 

AJ PRE ĽUDÍ 
S NIŽŠÍM PRÍJMOM
Najväčšia a najúspeš-
nejšia stavebná spo-
riteľňa na Slovensku 
prináša ľuďom, ktorí 
potrebujú financo-
vať kúpu, výstavbu 

otravnej administra-
tíve, ale na svoj úver 
získate priaznivú úro-
kovú sadzbu a dlhú 
dobu splatnosti – až 
30 rokov. Výsledkom 
je naozaj nízka me-
sačná splátka, ktorú si 
môžu dovoliť aj ľudia 
s nižším príjmom. 

EŠTE VÝHODNEJŠIE 
PODMIENKY
Môže sa stať, že  
budete potrebovať viac 
prostriedkov,  
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alebo obnovu svojho 
bývania, úvery s mi-
moriadne výhodnými 
podmienkami. Tomu, 
kto si sporí na svojom 
účte stavebného spo-
renia, poskytne až do 
50 000 ◊ bez založenia 
požičaných prostried-
kov nehnuteľnosťou 
v prospech banky. Je 
to viac, ako by vám 
za týchto podmienok 
poskytol ktokoľvek iný. 
To ale nie je všetko. 
Nielenže ušetríte na 

Bývajte najlepšie ako 
sa len dá a s odmenou

ODMENA 
PRE VÁS

Ak sa teraz rozhodnete pre úver 
na financovanie bývania od 

PSS, a. s., po jeho splatení na vás 
čaká štedrá odmena. Jej výška 
môže dosiahnuť až 15 mesačných 

splátok vášho úveru.

ako spomenutých 
50 000 ◊. V tom 
prípade vám odporúča-
me úver zabezpečený 
rodinným domom, 
bytom, stavebným 
pozemkom alebo hoci 
aj kupovanou nehnu-
teľnosťou. Získate ho 
s ešte výhodnejšou 
úrokovou sadzbou ako 
ten predchádzajúci, 
do výšky maximálne 
170 000 ◊, manželia 
alebo životní partneri 
až do 340 000 ◊. 

Viac informácií vám 
poskytnú obchodní 
zástupcovia PSS, a. s. 
Ich zoznam nájdete 
na www.pss.sk, alebo 
zavolajte na číslo  
02/58 55 58 55.  l


