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Minőségi lakhatás 
minőségi finanszírozással 
A minőségi, színvonalas lakhatás a részletekben rejlik. 
Az újonnan vásárolt vagy felújított ingatlanok minőségé-
nek értékelésekor a legszembetűnőbb az, ami egyértel-
műen jól látható – a terület, az elhelyezkedés, az irány, 
az elrendezés, a minőségi berendezés... De az igazán 
fontos, a döntő „részlet” a lakhatási tervek realizálásá-
nak a finanszírozási módja.

A piacon az egyik legjobb megoldást a 
lakhatás finanszírozására a Prvá stavebná 
sporiteľňa kínálja. Itt a bizonyíték. 
 
VALÓBAN HOZZÁFÉRHETŐ HITEL 
Ha pénzforrásra van szüksége ahhoz, hogy 
egy kis lakást vagy házat vásároljon, adott 
esetben a meglévő otthonát szeretné re-
konstruálni anélkül, hogy a hitelt az ingat-
lannal fedezze a bank javára, a szlovák pia-
con vezető lakástakarékpénztár nagyszerű 
megoldást kínál az Ön számára. Mindeh-
hez csupán annyi szükséges, hogy taka-
rékoskodó ügyfelünk legyen, a PSS, a.s.-
ben vagy egy másik bankban az elmúlt 
időben felelősségteljesen és időben té-

rítette meg, illetve fizetett le egy másik kölcsönt. Ennek kö-
szönhetően a legnagyobb szlovákiai lakástakarékpénztárban 
havi átlagkeresetének akár 50-szeres hitelt kérhet vásárlásra, 
építésre vagy lakásfelujításra (maximum 45.000 €). A bank a 
törlesztőrészletek fizetőképességének dokumentálását kö-
vetően megadja önnek a lakás, családi ház vagy építési te-
lek fedezete nélkül. A házastársaknak ráadásul kezes nélkül. 

VÁLASSZA EZT ÉS TAKARÍTSON MEG PÉNZT 
Nagyszerű ajánlat! A kölcsönének a kamata is kedvező lesz. 
A fogyasztói hitelhez képest, amelyet gyakran használnak a 

lakhatás felújítására, ez 2-3-szor alacso-
nyabb. Ennek köszönhetően, megtakarít 
a havi törlesztőrészleteken. Az ingatlan-
nal fedezett lakáshitel népszerűtlen ad-
minisztrációja elkerülésével is megspórol 
pár száz eurót, időt és türelmet. 

MENNYIT ADUNK KÖLCSÖN 
INGATLANFEDEZET NÉLKÜL: 
• 15.000 €-ig - köztes hitel új kliens szá-
mára is,
• 45.000 €-ig - köztes hitel annak az ügy-
félnek, aki spórol, illetve felelősségtel-
jesen téríti, illetve fizetett le egy másik 
kölcsönt,
• 50.000 €-ig - ingatlanfedezet nélkü-
li lakáshitel a jövedelemszint igazolása 
nélkül.


