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Niečo pre starších
V PSS, a. s., myslíme aj na starších
klientov. Človek poberajúci starobný
dôchodok už po novom nemusí čakať,
kým splní podmienky na získanie stavebného úveru. Dnes poskytneme úver
na financovanie bývania aj okamžite
klientom až do veku 68 rokov.

Na kúpu či výstavbu

Darujte si na Vianoce
lepšie bývanie

V Prvej stavebnej sporiteľni však myslíme
aj na to, že možno budete potrebovať ešte
viac peňazí. Napríklad na kúpu nového bytu
alebo výstavbu rodinného domu. Na tento
účel je vhodný úver na bývanie. Výbornou
správou pre vás je, že jeho úroková sadzba
je ešte nižšia, ako v predchádzajúcom
prípade. Tento úver je ale potrebné založiť
nehnuteľnosťou v prospech banky, podobne, ako napríklad hypotekárny úver. Vďaka
úveru na bývanie vieme jednému žiadateľovi
poskytnúť prostriedky do výšky 170 000 €,
manželom alebo životným partnerom na
jednu nehnuteľnosť až dvojnásobok, teda do
340 000 €.

Vianoce sú čas, kedy dobre vybratý darček nemusí potešiť iba jedného
člena domácnosti, ale hoci aj celú rodinu. Taký televízor s maxi
uhlopriečkou v kombinácii s domácim kinom s dokonalým ozvučením,
nová kuchynská linka so vstavanými spotrebičmi, alebo kúpeľňa
prerobená na menšie wellness...
Možností a inšpirácií je nepreberné množstvo. Stačí sa len dohodnúť a potom ešte
vybrať ten najvýhodnejší spôsob financovania. Jedno z najlepších, najkomplexnejších a najvýhodnejších riešení prináša Prvá
stavebná sporiteľňa. Banka, pre ktorú je
poskytovanie správnych riešení samozrejmosťou. Presvedčte sa sami.

Na zariadenie domácnosti
Ak túžite po niečom peknom alebo užitočnom do svojho bytu alebo rodinného domu,
nech sa páči, siahnite po úvere na zariadenie domácnosti. Hovoríme o úvere do
7 000 €. Má priaznivú úrokovú sadzbu, ktorú
sme nedávno znížili o celé jedno percento.
Táto sadzba sa nezmení počas celej doby
splácania. Úver na zariadenie domácnosti
od PSS, a. s., môžete mať aj bez predchádzajúceho sporenia, bez zakladania nehnuteľnosťou, i bez bločkov a faktúr.

Čo si zaň môžete kúpiť?
S úverom na vybavenie domácnosti od Prvej
stavebnej sporiteľne si kúpite prakticky
čokoľvek do svojho bytu alebo rodinného

domu. Od nábytku do obývačky, spálne či
detskej izby, cez kuchynskú linku, domáce
spotrebiče každého druhu (práčka, chladnička, mikrovlnka, televízor, mixér, kávovar...), až po podlahy, koberce alebo hoci aj
umelecké diela.

Potrebujete viac peňazí?
Možno však budete potrebovať viac peňazí. Povedzme na väčšie stavebné úpravy,
ako je napríklad zmena dispozície vášho
bývania, výmena podláh, okien, dvier či
zhotovenie a osadenie nového vstavaného
nábytku. V tom prípade odporúčame úver
na financovanie bývania. Ak ste pre banku
neznámy klient (nesporíte, ani ste nikdy nič
nesplácali), bez zakladania nehnuteľnosťou
a za výhodných podmienok vám poskytneme
prostriedky až do výšky 15 000 €. Splatnosť
takéhoto úveru môže trvať až 30 rokov, jeho
úroková sadzba je nízka, vybavíte si ho rýchlo
a tiež lacno. Nemusíte totiž platiť znalcovi za
posudok ani poplatok za vklad do katastra
nehnuteľností. V prípade, že ste náš sporiaci
klient, výška vášho úveru za týchto podmienok môže dosiahnuť až do 50 000 €.

Viac informácií vám ochotne a bezplatne sprostredkujú obchodní zástupcovia
Prvej stavebnej sporiteľne. Stretnú sa
s vami kedykoľvek a kdekoľvek. Kontakty
nájdete na www.pss.sk, alebo volajte na
02/58 55 58 55.

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.
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