Čím vyšší úver, tým nižší úrok
Prieskumy hovoria, že približne každý piaty občan plánoval alebo ešte stále plánuje v tomto roku investovať do svojho bývania. A každý tretí oslovený
priznáva, že by rád uskutočnil svoje zámery o lepšom bývaní v čo najbližšej budúcnosti. Aj vzhľadom na stále klesajúce ceny nehnuteľností, stúpajúce mzdy
a čoraz výhodnejšie úverové ponuky je to rozumné rozhodnutie. Počas ostatných ôsmich rokov nebol vhodnejší čas na investíciu do bývania ako práve teraz.
Dôkazom je aj aktuálna ponuka Prvej stavebnej sporiteľne. Úrokové sadzby úverov na
bývanie znížené o 1 resp. až o 1,2 % a skutočnosť, že čím viac prostriedkov si požičiate, tým
nižší úrok na svoj úver dostanete, to sa predsa
ani nedá odmietnuť.
Meníme bývanie na domov
Začnime výhodnými úvermi na vybavenie domácnosti. Pre klientov PSS, a. s., sú k dispozícii s nízkym úrokom, ktorý sa nezmení počas
celej doby splácania. Garantujeme vám, že
tento úrok patrí k najvýhodnejším na slovenskom bankovom trhu. Výška úverov na vybavenie domácnosti sa v PSS, a. s., pohybuje
od 1500 do 7 tisíc eur, pri manželskom páre
až do 10 tisíc eur. Pritom u nás nebudete potrebovať ručiteľa, bločky ani faktúry svedčiace
o účele použitia požičaných peňazí.
Lacno a bez papierovania
Hovoríte, že vybavenie domácnosti si chcete
nechať až na koniec? V poriadku. Na zabez-

pečenie nového alebo rekonštrukciu vášho
súčasného bývania vám poskytneme medziúver so zníženým úrokom – oproti obdobiu
do 1. septembra 2014 až o celé jedno percento. Pritom náš sporiaci klient ho až do výšky
40 tisíc eur ani nemusí zakladať nehnuteľnosťou. Je to úver s podobnými parametrami, ako
majú spotrebiteľské úvery, ktoré sa na Slovensku najčastejšie využívajú na financovanie obnovy bývania. S tým rozdielom, že medziúver
z PSS, a. s., má dva až trikrát nižšiu úrokovú
sadzbu! Toto je spôsob ako ušetriť v závislosti
od výšky a typu úveru stovky až tisíce eur.

úveru splníte podmienky na získanie stavebného úveru, zistíte, že jeho úroková sadzba je
ešte nižšia. Najväčšia stavebné sporiteľňa na
Slovensku poskytuje stavebné úvery s nemennými splátkami a garantovaným úrokom už od
2,9 % ročne.
Požiadajte obchodného zástupcu PSS, a. s.,
aby spočítal a porovnal výhodnosť našich
úverov s konkurenčnými ponukami. Alebo
nám zavolajte na 02/58 55 58 55 prípadne
kliknite na www.pss.sk.

Naozaj nízky úrok
Možno ale potrebujete viac peňazí na kúpu
bytu alebo výstavbu rodinného domu. V tom
prípade vám odporúčame medziúver zabezpečený nehnuteľnosťou so zníženým úrokom až o 1,2 %! V súčasnosti sa ich úroková
sadzba začína už od 3,69 % ročne, čo je najnižší neakciový úrok medziúveru v histórii
PSS, a. s. A keď po istom čase splácania medzi-

 Uzatvorenie novej zmluvy o stavebnom
sporení v úverovej tarife v súčasnosti stojí
len 20 eur.
 Ak žijete v bytovom dome, ktorý v tomto
alebo minulom roku čerpal úver
na obnovu z PSS, a. s., požiadajte nás
o úver napríklad na rekonštrukciu svojho
bytu a my vám ho poskytneme bez
poplatku za spracovanie.

Šetríme vaše peniaze
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