
Špecialisti na fi nancovanie bývania z PSS, a. s., vám za týchto 
podmienok poži ajú viac ako inde, a zárove  to bude aj 
lacnejšie. Presved te sa sami, že s najúspešnejšou staveb-
nou sporite ou na Slovensku máte naplnenie svojich pred-

stáv o bývaní doslova na dosah ruky.

NAOZAJ VÝHODNÉ RIEŠENIENAOZAJ VÝHODNÉ RIEŠENIE

Prvá stavebná sporite a vám v sú asnosti bez založenia nehnute nosti 
poži ia prostriedky až do výšky 50-násobku priemerného mesa ného 
platu. V prepo te a zaokrúhlené nahor to môže by  suma až do 
45-tisíc €! Za tieto peniaze si dokážete naozaj zásadným spôsobom 
zmeni  svoje sú asné bývanie, prispôsobi  ho momentálnym potrebám i 
obnovi  pod a aktuálnych dizajnérskych trendov. Môžete si za  dokonca 
kúpi  aj menší byt alebo rodinný dom. Samozrejme v závislosti od loka-
lity, ve kosti a veku stavby. 

ČO NA TO POTREBUJETEČO NA TO POTREBUJETE

Povedzme, že máte uzatvorenú zmluvu o stavebnom sporení 
v PSS, a. s., a sporíte si na u. Alebo že zodpovedne splácate resp. 
už ste splatili úver na bývanie v PSS, a. s., i v akejko vek inej 

banke. Jednoduché, však? Potom už zostáva len sa preukáza  
dostato ným príjmom na uhrádzanie mesa ných splátok a máte 
vyhraté. Takýto vysoký úver, prakticky bez akejko vek zábez-
peky, vám neposkytne hocikto. Pokojne si porovnajte ponuku 
PSS, a. s., s ponukami iných bánk. Nemenej dôležitá je tiež výška 
úrokovej sadzby úveru. Spravidla je dva až trikrát nižšia ako 
u spotrebite ských úverov, ktoré sa na Slovensku naj astejšie 
využívajú na rekonštrukciu bývania.

UŠETRÍTE,  UŠETRÍTE,  UŠETRÍTEUŠETRÍTE,  UŠETRÍTE,  UŠETRÍTE

S úverom na bývanie do 45-tisíc € bez založenia nehnute nosti od 
Prvej stavebnej sporite ne ušetríte nie raz, ani dvakrát, ale hne  
tri razy. Najprv to bude na jeho mesa ných splátkach, ktoré sú 
nižšie, ako u porovnate ných spotrebite ských úverov. Druhýkrát 
ušetríte na poplatkoch za administratívu. Tým, že tento úver ne-
treba zaklada  nehnute nos ou, nemusíte plati  za znalecký posu-
dok, vklad na katastri nehnute ností ani za dodato né pois ovanie 
nehnute nosti. No a tretíkrát ušetríte aj množstvo asu, ktorého hod-
nota je pre mnohých nevy íslite ná. 

MYSLELI SME NA VŠETKOMYSLELI  SME NA VŠETKO

V prípade, že potrebujete viac prostriedkov ako spomenutých 
45-tisíc €, napríklad na kúpu vä šieho bytu alebo výstavbu nového 
rodinného domu, PSS, a. s., vám poskytne medziúver, ktorý však 
už budete musie  zabezpe i  nehnute nos ou. A nezabudnite na to, 
že stavební sporitelia po splnení vopred ur ených podmienok majú 
zákonný nárok na stavebný úver s výhodným úrokom, ktorý sa ne-
zmení po as celej doby splácania. 

AJ NA OBNOVU BYTOVÝCH DOMOVAJ NA OBNOVU BYTOVÝCH DOMOV

Prvá stavebná sporite a sa už 16 rokov venuje aj fi nancovaniu ob-
novy bytových domov. Výsledkom je nielen krajšie a bezpe nejšie 
bývanie, ale aj nemalé úspory na platbách za kúrenie a teplú vodu. 
PSS, a. s., doteraz prefi nancovala obnovu každého ôsmeho byto-
vého domu na Slovensku a v sú asnosti na túto innos  poskytuje 
úvery s úrokovou sadzbou už od 1,49 % ro ne. Ich splatnos  sa dá 
prispôsobi  pod a požiadaviek klienta a výšky mesa nej tvorby fon-
du opráv a údržby bytového domu. Môže trva  od 7 do 25 rokov. 
Úroková sadzba úverov pre dlhoro ných klientov a klientov s úver-
mi na významnú obnovu bytových domov sa stanovuje individuálne.

Túžite po lepšom, krajšom i prvom vlastnom bývaní, ale úver, 
ktorý potrebujete na splnenie svojho sna, nechcete alebo nemôžete 
zabezpe i  nehnute nos ou? Práve na vás mysleli v Prvej stavebnej 
sporite ni, ktorá v sú asnosti poskytuje mimoriadne výhodné úvery 
na bývanie bez toho, aby ste poskytnuté prostriedky museli zaklada  
svojím bytom alebo rodinným domom v prospech banky. 

STAVEBNÉ SPORENIE

TIP PRE VÁS
Množstvo alších užito ných rád a informácií ako si 
zabezpe i  resp. prefi nancova  svoje bývanie sa nachádza 
v klientskom asopise PSS, a. s., DOMa. Jeho elektronickú 
verziu nájdete na stránke www.pss.sk alebo si ho stiahnite 
do svojho tabletu i mobilu cez Google Play alebo App Store. 
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Viac na www.pss.sk

Som Lišiak. Mojou misiou je 
priniesť vám lepšie bývanie.
Teraz môžete získať to,
na čo by ste inak dlho čakali. 

Bývajte lepšie vďaka úveru:
• do výšky 50-násobku
 mesačného platu
• až do 45 000 eur
• bez založenia bytu alebo domu

Meníme vaše
bývanie na domov.

ÚVER NA BÝVANIE
BEZ ZALOŽENIA NEHNUTEĽNOSTI

AJ NA VYBAVENIE DOMÁCNOSTI 
Ak už máte strechu nad hlavou, ale stále vám chýba 
nábytok, televízor i svietidlá, siahnite po úvere na vybavenie 
domácnosti. PSS, a. s. vám ho poskytne s výhodným úrokom 
dokonca aj bez blo kov a faktúr. 

TIP PRE VÁS 
Prostriedky získané 
prostredníctvom akcio-
vého úveru môže využi  aj 
na splatenie iných, menej 
výhodných úverov v iných 
bankách. Doba splatnosti 
nového úveru môže by  
až 30 rokov.

Kvalitné úvery pre vaše kvalitné bývanie

KOĽKO VÁM POŽIČIAME 
BEZ ZALOŽENIA NEHNUTEĽNOSTI
       ✓  do 15 000 € - medziúver aj pre úplne nového klienta,
       ✓  do 45 000 € - medziúver pre klienta, ktorý sporí, 
           resp. zodpovedne spláca alebo už splatil iný úver,
       ✓  do 50 000 € - stavebný úver bez dokladovania výšky 
           príjmu.
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Pripravili sme pre vás


