
Aj vy si môžete dopriať 
lepšie bývanie
Kto by nechcel bývať vo 
vlastnom? V priestrannom 
a slnečnom byte na dobrej 
adrese či v rodinnom dome na 
pokojnom vidieku v blízkosti 
prírody? Alebo, kto by si nechcel 
svoje už existujúce bývanie 
zmodernizovať a upraviť presne 
podľa vlastných predstáv?

Pomôže vám výhodný úver
Je zrejmé, že rozhodnutie sa pre kúpu ale-
bo výstavbu nového bývania je podmiene-
né nielen výberom nehnuteľnosti, ale tiež 
správnou voľbou spôsobu fi nancovania. 
Zvyčajne je to najväčšia investícia v živote 
a zaslúži si maximálnu pozornosť. Pozri-

me sa preto na aktuálnu úverovú ponuku 
Prvej stavebnej sporiteľne, ktorá je jed-
nou z najlepších na slovenskom banko-
vom trhu. Hovoríme o úveroch určených 
na kúpu bytu alebo výstavbu rodinného 
domu, prípadne na zásadnú rekonštrukciu 
už existujúceho bývania. Úroková sadz-
ba týchto úverov „štartuje“ už od 1,59 % 
ročne a je fi xovaná na 5 rokov. Aj vďaka 
tomu ponuka PSS, a. s., patrí k najvýhod-
nejším. Pokojne si ju porovnajte s inými. 

Naozaj štedrá ponuka
Rovnako, ako v prípade hypotekárnych 
úverov, aj úver na bývanie od PSS, a. s., 
s úrokovou sadzbou od 1,59 % ročne je po-
trebné zabezpečiť rodinným domom, by-
tom alebo stavebným pozemkom. Vďaka 
nemu vám vieme poskytnúť fi nancie do 

170-tisíc €. Manželom alebo životným 
partnerom na jednu nehnuteľnosť dokonca 
dvojnásobok, teda až do 340-tisíc €. Pros-
triedky do výšky 90 % z úveru vám uvoľní-
me krátko po podpise úverovej zmluvy, aby 
ste mohli čo najskôr začať uskutočňovať 
svoje zámery s novým bývaním. Zvyšok do-
stanete po zdokladovaní účelu ich využitia.

TIP PRE VÁS   
  Vďaka úveru na bývanie s úrokovou sadzbou od 1,59 % ročne môžete splatiť svoje staršie 

a nevýhodnejšie úvery z iných bánk, ktoré ste v minulosti použili na financovanie bývania.

170 ti í € M ž l l b ži t ý
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