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Problém so zabezpečením si nového, 
lepšieho, krajšieho alebo prvého 
vlastného bývania majú najmä mladí 
ľudia po skončení školy, ktorí stoja na 
prahu samostatného života s nízkym 
príjmom. Našťastie, existujú spôsoby, 
ako zvládnuť aj veľkú investíciu ele-
gantne a pohodlne. Výborným rieše-
ním je stavebné sporenie v Prvej sta-
vebnej sporiteľni. Viac ako dva 
milióny stavebných sporiteľov, od 
vzniku banky pred vyše 20-timi rok-
mi doteraz, sú jasným dôkazom. 

  Bezpečne a výhodne
Predpokladom pre využívanie vý-
hod stavebného sporenia je uzatvo-
renie zmluvy o stavebnom sporení. 
Ak sa rozhodnete najprv pre dôklad-
nú prípravu svojich financií na bý-
vanie, nech sa páči. Prvá stavebná 
sporiteľňa zhodnotí vaše vklady až 
2-percentným ročným úrokom. 
Kto sporí, má nárok aj na štátnu pré-
miu. V tomto roku opäť v maximál-
nej výške až 66,39 € ročne. Pri 

6-ročnom účelovom sporení zhod-
notíte prostriedky na svojom účte 
stavebného sporenia v priemere až 
o takmer 5 % ročne. Mimochodom, 
vaše vklady na účte stavebného spo-
renia sú garantované až do výšky 
100-tisíc €. A po splnení vopred sta-
novených podmienok má každý náš 
dospelý klient zákonný nárok na sta-
vebný úver s  garantovaným úro-
kom už od 2,9 % ročne. Inak pove-
dané, úroková sadzba stavebného 
úveru sa v PSS, a. s., nezmení od pr-

vej splátky až po poslednú, a to bez 
výnimky. 

  Ušetríte stovky eur
Ak vás tlačí čas a splnenie podmie-
nok na získanie stavebného úveru je 
ešte ďaleko, môžete siahnuť po niek-
torom z úverov na bývanie. Prvá sta-
vebná sporiteľňa ich poskytuje aj bez 
počiatočného vkladu či predchádza-
júceho sporenia. Požiadajte teraz 
o medziúver a do konca apríla 2014 

na vás čaká zaujímavá odmena.  
PSS, a. s., raz ročne, vždy v decem-
bri, za vás uhradí jednu splátku 
úrokov z vášho medziúveru. A to 
počas celej doby splácania. 
 V prípade, že sa rozhodnete pre 
medziúver do výšky 40-tisíc €,  
v závislosti od jeho typu a dĺžky splá-
cania, môžete ušetriť aj viac ako  
4-tisíc €. Ak patríte k našim sporia-

cim klientom, nebudete ho musieť 
ani založiť nehnuteľnosťou. Vďaka 
tomu sa vyhnete viacerým nepo- 
pulárnym a zdĺhavým administra- 
tívnym úkonom. Ušetríte svoj čas 
a ďalšie peniaze. Navyše, PSS, a. s., 
každému žiadateľovi o  medziúver 
sprostredkuje Unikátne poistenie 

domácnosti. Vy sa zabezpečíte pred 
nepriaznivými udalosťami a  prvé 
dva roky poistného budete mať za-
darmo. Prvá stavebná sporiteľňa 
uhradí poplatok za vás. 

  Odložte si splátky 
V najväčšej a najúspešnejšej stavebnej 
sporiteľni na Slovensku myslíme aj na 
rodiny s deťmi. Každému klientovi, 
ktorý v PSS, a. s., zodpovedne spláca 
úver a narodí sa mu dieťa, umožníme 
polročný odklad úverových splá-
tok. Dôležité je, aby žiadosť o odklad, 
doloženú rodným listom svojho po-
tomka, podal do troch mesiacov od 
radostnej udalosti. Dúfame, že tak 
mnohým rodičom zmiernime výdav-
ky, ktoré sú s narodením bábätka ne-
odmysliteľne späté. 

 Ak je stavebné sporenie dobré pre 
vás, dospelých, určite bude dobré aj pre 
vaše deti. Počas spomenutých troch 
mesiacov od narodenia dieťaťa môže-
te v PSS, a. s., uzatvoriť preň zmluvu 
o stavebnom sporení Junior extra 
úplne zdarma. Vklady na nej, vrátane 
štátnej prémie, PSS, a. s., zhodnotí 
2-percentným ročným úrokom, ktorý 
sa nezmení počas celej doby sporenia. 
A keď splníte vopred stanovené pod-
mienky, vaše dieťa bude mať po do-
siahnutí dospelosti zákonný nárok na 
stavebný úver s nízkym úrokom, ktorý 
sa nezmení počas celej doby splácania. 
Navyše vám k sporeniu Junior extra 
poskytneme aj bezplatnú zábezpeku 
v  podobe extra istoty až do výšky 
10-tisíc €. Isté je, že je len na vás, či 
a ako využijete príležitosť na výhodné 
zhodnotenie svojich vkladov. Pritom 
je zrejmé, že nasporené prostriedky 
v kombinácii so stavebným úverom 
môžu neskôr vášmu potomkovi vý-
hodne poslúžiť pri zabezpečení si pr-
vého vlastného bývania. 
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My zaplatíme za vás. 
A vy? Predsa ušetríte
Bývanie na Slovensku je teraz dostupnejšie ako v minulosti. Stále je však pre väčšinu občanov limitované 
hlavne finančnými možnosťami. A to i napriek tomu, že mzdy pozvoľna rastú, ceny bývania stagnujú, 
resp. mierne klesajú, a ponuky bánk financujúcich bývanie sú v súčasnosti výhodnejšie ako v minulosti. 

 INZERCIA

IBA U NAS
DO 30. APRILA

Infolinka: 02/58 55 58 55
Viac na www.pss.sk

Využite naše úvery na bývanie 
do 30. apríla a užívajte si revolučné 
výhody, ktoré vám ponúkame:

• každý december bez úrokov z medziúveru
•  unikátne poistenie domácnosti – prvé

dva roky zaplatíme za vás
•  6 mesiacov odklad splátok

úveru po narodení dieťaťa

Tak neváhajte a ušetrite 
aj vy stovky až tisíce eur!

Prvá stavebná sporiteľňa uhradí raz ročne, vždy v decembri, úroky z vášho medziúveru za vás

Aj na vybavenie 
domácnosti

Vďaka stavebnému sporeniu 
v PSS, a. s., si zabezpečíte  

nové alebo vynovené  
bývanie. My však myslíme  

aj na financovanie nábytku  
či elektroniky v ňom.  

Pre našich klientov máme 
v ponuke úvery na vybavenie  

domácnosti s výhodnými 
podmienkami a nízkym 
úrokom. Dokonca aj bez 

predkladania bločkov a faktúr.

Poistite sa
Obchodní zástupcovia Prvej 
stavebnej sporiteľne okrem 

spomenutého poistenia  
domácnosti sprostredkúvajú 
aj poistenie nehnuteľnosti, 

kapitálové životné poistenie 
a tiež pohrebné poistenie. 

Stačí jedno jediné stretnutie 
s obchodným zástupcom 

PSS, a. s., ktorý vás navštívi 
hoci aj priamo u vás doma, 

a môžete sa zabezpečiť pred 
viacerými rizikami naraz. 

Tip pre vás 
Každý klient PSS, a. s., 

má nárok na Kartu výhod. 
Vďaka nej môžete nakupovať 

stavebný materiál alebo 
služby vo viac ako 800 pre-

dajniach na celom Slovensku 
so zľavami až do 50 %!


