
komerčná príloha nového času DOMÁCI MAJSTER  l APRÍL  l 05komerčná príloha nového času04  l APRÍL  l DOMÁCI MAJSTER
 INZERCIA

Infolinka:
02/58 55 58 55
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

úverových splátok. Vieme však, že 
niekedy treba riešiť zabezpečenie no-
vého alebo obnovu súčasného býva-
nia okamžite. Preto banka poskytne 
úverové prostriedky aj tomu kliento-
vi, ktorý zodpovedne spláca či už 
splatil úver v PSS, a. s., alebo v kto-
rejkoľvek inej banke. V tomto prípa-
de nie je potrebné ani predchádzajú-
ce sporenie na účte stavebného 
sporenia. 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 ale-
bo rodinný dom. Samozrejme v zá-
vislosti od lokality, veľkosti a veku 
stavby. Takýto vysoký úver, prak-

Aby sa mohlo obyčajné bývanie pre-
meniť na skutočný domov, na to je 
potrebné urobiť niekoľko zásadných 
životných rozhodnutí. Vo väčšine 
prípadov nepôjde o lacnú záležitosť. 
Práve naopak. Dobrá správa pre vás 
je, že na to nemusíte byť sami. Samo-
zrejme, pokiaľ si zoberiete na pomoc 
silného a  spoľahlivého partnera, 
akým je napríklad Prvá stavebná 
sporiteľňa. Najväčšia a najúspešnej-
šia stavebná sporiteľňa na Slovensku 
pôsobí na našom finančnom trhu už 
takmer 23 rokov. Za ten čas uspoko-
jila viac ako dva milióny klientov 
a do bývania poskytla vyše 8 miliárd 

eur. Jej úvery sú v súčasnosti ešte do-
stupnejšie ako v minulosti. Dokon-
ca aj pre ľudí s  nižšími príjmami. 
Presvedčte sa sami. 

Bez založenia nehnuteľnosti
Je preukázané, že klienti, ktorí sa po-
dieľajú na financovaní svojho býva-
nia vlastnými peniazmi, k splácaniu 
úveru pristupujú zodpovednejšie. Aj 
preto PSS, a. s., poskytuje úvery do 
45-tisíc € bez založenia nehnuteľnos-
ti tým klientom, ktorí už čo to na-
sporili na svojom účte stavebného 
sporenia. Stačí len, aby preukázali 
príjem, ktorý im umožní splácanie 

ticky bez akejkoľvek zábezpeky, 
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  spotrebiteľ-
ských úverov, ktoré sa na Slovensku 

často využívajú na rekonštrukciu 
bývania.

S týmto úverom ušetríte
Vďaka úveru na bývanie až do 45-ti-
síc € bez založenia nehnuteľnosti od 
Prvej stavebnej sporiteľne ušetríte 
hneď niekoľkokrát. Najprv na jeho 
mesačných splátkach, ktoré sú niž-
šie ako u porovnateľných spotrebi-
teľských úverov. Potom na poplat-
koch za administratívu. Keďže 
tento úver netreba zakladať nehnu-
teľnosťou, nemusíte platiť za znalec-
ký posudok, za vklad na katastri  
nehnuteľností, ani za dodatočné  
poisťovanie nehnuteľnosti. A  na-
pokon, odbúraním administratívy 
ušetríte množstvo svojho času, kto-
rého hodnota je pre mnohých nevy-
čísliteľná. 

Mysleli sme na všetko
V  prípade, že potrebujete viac 
prostriedkov ako spomenutých 
45-tisíc €, napríklad na kúpu väčšie-
ho bytu alebo výstavbu nového ro-
dinného domu, PSS, a. s., vám po-
skytne medziúver, ktorý však už 
budete musieť zabezpečiť nehnuteľ-
nosťou. Dodajme len, že stavební 
sporitelia po splnení vopred urče-
ných podmienok majú zákonný ná-
rok na stavebný úver s úrokom už od 
2,9 % ročne, ktorý sa nezmení počas 
celej doby splácania. 
 
 Milan Turčiansky
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Pomôžeme vám prerobiť si 
bývanie na domov

Domov je miesto kde nám je dobre, kde sa 
stretávame s blízkymi, kde trávime voľný 
čas, kde sa cítime príjemne a tiež miesto, 
kam sa radi vraciame. Je viac ako zrejmé, 
že pocit domova vytvárajú predovšetkým 

ľudia, ale v neposlednom rade je to aj 
priestor, v ktorom sa pohybujeme. Kvalitné, 

zdravé, bezpečné, moderné a účelné 
bývanie je preto cieľom mnohých z nás.

Tip pre vás
Prostriedky získané prostredníctvom akciového úveru 
môžete využiť aj na splatenie iných, menej výhodných 
úverov v iných bankách. Doba splatnosti nového 
úveru môže byť až 30 rokov.

Koľko vám požičiame 
bez založenia nehnuteľnosti
n	 do 15 000 € – medziúver aj pre úplne nového klienta,
n	 do 45 000 € – medziúver pre klienta, ktorý sporí, 

resp. zodpovedne spláca alebo už splatil iný úver,
n	 do 50 000 € – stavebný úver bez dokladovania 

výšky príjmu.

Aj na vybavenie domácnosti 
Ak už máte strechu nad hlavou, ale stále vám chýba 
nábytok, televízor či svietidlá, siahnite po úvere 
na vybavenie domácnosti. PSS, a. s., vám ho poskytne 
s výhodným úrokom, dokonca aj bez bločkov a faktúr.

Nezabudnite na poistenie 
Ak sa už stretnete s obchodným zástupcom PSS, a. s., 
opýtajte sa aj na možnosti poistenia. Určite oceníte 
zmiernenie následkov v prípade nepríjemnej životnej 
udalosti. Obchodní zástupcovia PSS, a. s., vám okrem 
komplexného riešenia financovania bývania sprostredkujú 
aj kvalitné poistenie – domu, bytu, domácnosti, a tiež 
životné i pohrebné poistenie.


