Vlastné bývanie. Zdravé,
moderné a bezpečné bývanie.
Bývanie presne
podľa vlastných
predstáv. Áno,
tisíc podôb
a vlastností by
mala mať naša
vysnívaná strecha nad hlavou.

TIP PRE VÁS
S výhodným úverom od Prvej
stavebnej sporiteľne
môžete splatiť svoje staršie
a nevýhodnejšie úvery z iných
bánk, ktoré ste v minulosti použili
na financovanie bývania.

S výhodným úverom
môžete bývať lepšie
N

Stačí len, aby ste patrili
medzi jej sporiacich
klientov a poskytne vám
úver bez zabezpečenia
domom, bytom alebo
stavebným pozemkom
až do výšky 50-tisíc €.
Pravda, keď preukážete,
že máte na uhrádzanie
mesačných splátok.
Doba splatnosti takéhoto úveru môže trvať až
AJ BEZ ZALOŽENIA
30 rokov, jeho úroNEHNUTEĽNOSTI
ková sadzba je nízka,
Zatočila sa vám hlava?
vybavíte si ho rýchlo
Žiaden strach. Máme
a tiež lacno. Nemusíte
tu pre vás vynikajúce
totiž platiť za znalecký
riešenie v podobe výposudok ani poplatok
hodného úveru od Prvej za vklad do katastra
stavebnej sporiteľne.
nehnuteľností.
iekto si môže
dovoliť byt
v novostavbe.
Ďalší si chce dopriať
rodinný dom na vidieku alebo v satelite
za mestom. Iný sa
uspokojí s kúpou a prestavbou staršieho bytu,
ktorý po obnove môže
tiež vyzerať ako nový.
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Aj na zariadenie
Ak už máte strechu nad hlavou, ale stále vám chýba
nábytok, televízor či svietidlá, siahnite po úvere
na zariadenie domácnosti. PSS, a. s., vám ho poskytne
s výhodným a garantovaným úrokom i bez bločkov a faktúr.

takéto vyššie úvery
na bývanie založené
Ak ale potrebujete viac nehnuteľnosťou v prospeňazí, svoj úver môpech banky majú
žete zabezpečiť nehnu- ešte nižšiu a teda aj
teľnosťou. V tomto
výhodnejšiu úrokovú
prípade vám PSS, a. s., sadzbu, ako úvery bez
poskytne prostriedky až tohto typu zábezpeky.
do 170-tisíc ◊, manželom alebo partnerom
Viac informácií nájdete
na jednu nehnuteľnosť na stránke www.pss.sk,
až do 340-tisíc ◊.
alebo volajte na číslo
Určite vás poteší, že
02/58 55 58 55. l
VIAC A EŠTE
VÝHODNEJŠIE
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