
Bývajte kvalitne, s kvalitným úverom

Ak dokážete uskutočniť svoje zá-
mery s  úverom do 45 tisíc €, ktorý 
nechcete alebo nemôžete založiť 
nehnuteľnosťou, v  tom prípade je 
pre vás výbornou voľbou úver, ktorý 
pre vás pripravili odborníci na fi nan-
covanie bývania z  Prvej stavebnej 
sporiteľne.

Bez založenia nehnuteľnosti
Je preukázané, že klienti, ktorí sa 
podieľajú na fi nancovaní svojho bý-
vania vlastnými peniazmi, k spláca-
niu úveru pristupujú zodpoved-
nejšie. Aj preto PSS, a. s., poskytuje 

úvery do 45 tisíc € bez založenia ne-
hnuteľnosti tým klientom, ktorí 
už čo to nasporili na svojom účte 
stavebného sporenia. Stačí len, aby 
preukázali príjem, ktorý im umož-
ní splácanie úverových splátok. 
Vieme však, že niekedy treba riešiť 
zabezpečenie nového alebo ob-
novu súčasného bývania okamži-
te. Preto banka poskytne úverové 
prostriedky aj tomu klientovi, ktorý 
zodpovedne spláca či už splatil úver 
v  PSS, a. s., alebo v  ktorejkoľvek 
inej banke. V  tomto prípade nie 
je potrebné ani predchádzajúce 

sporenie na účte stavebného spo-
renia. Opäť stačí len zdokladovať 
výšku svojich príjmov.

Na nové alebo lepšie bývanie
S  úverom na bývanie od PSS, a. s., 
bez založenia nehnuteľnosti si do-
kážete naozaj zásadným spôsobom 
zmeniť svoje súčasné bývanie, pri-
spôsobiť ho momentálnym potre-
bám či obnoviť podľa aktuálnych 
dizajnérskych trendov. Môžete si 
zaň dokonca kúpiť aj menší byt 
alebo rodinný dom. Samozrejme 
v závislosti od lokality, veľkosti a ve-
ku stavby. Takýto vysoký úver, prak-

ticky bez akejkoľvek zábezpeky, 
vám neposkytne hocikto. Pokojne si 
porovnajte ponuku Prvej stavebnej 
sporiteľne s  ponukami iných bánk. 
Nemenej dôležitá je tiež výška úro-
kovej sadzby úveru. Spravidla je 
dva až trikrát nižšia ako u spotrebi-
teľských úverov, ktoré sa na Sloven-
sku často využívajú na rekonštruk-
ciu bývania.

Viac informácií získate u obchod-
ných zástupcov Prvej stavebnej 
sporiteľne. Ich zoznam nájdete 
na www.pss.sk alebo zavolajte na 
02/58 55 58 55.

Prvá stavebná sporiteľňa do konca mája 
2015 poskytuje úvery na bývanie až do 
45 tisíc € bez založenia nehnuteľnosti, 
manželom aj bez ručiteľa.“

Bývanie na Slovensku je teraz dostupnejšie ako kedykoľvek 
predtým. Úrokové sadzby úverov na bývanie klesli na historické 
minimum, priemerná mzda pozvoľna rastie a cena nehnuteľností 
je ešte stále nižšia ako pred krízou. Zostáva si len vybrať z pestrej 
ponuky možností fi nancovania bývania tú, ktorá bude najviac 
vyhovovať vašim potrebám a možnostiam.  
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