
Na zariadenie domácnosti

Koľko  
môžete čerpať?

Na ako dlho?  

S akou  
úrokovou  
sadzbou? Úver  

na bývanie až do

Stavebný  
úver až do

Úver  
na bývanie až do

7 OOO 

7,8 % 

7
jeden z najnižších úrokov 

na bankovom trhu. 

čím viac si požičiate, tým 

nižší úrok získate.max. 

od

splatnosť až

€

ročne

rokov

45 OOO 

5O OOO 

17O OOO 

pre sporiaceho alebo splácajúceho 
klienta po zdokladovaní 

výšky príjmu aj bez založenia 
nehnuteľnosti

bez založenia nehnuteľnosti 
a bez dokladovania výšky 

príjmu 

manželia majú nárok na 
dvojnásobok (340-tisíc €), nutnosť 

zabezpečenia nehnuteľnosťou

Kontakty: 
  oslovte niektorého z tisícky našich obchodných zástupcov
  stretnú sa s vami kedykoľvek a kdekoľvek
 telefonujte na 02/58 55 58 55 kliknite na www.pss.sk   

1

2

€

€

€
Úver  

na bývanie až do

15 OOO 
bez záložného práva na nehnuteľnosť 
aj pre toho, kto doteraz vôbec nesporil 

na účte stavebného sporenia

€

Zariaďte si svoje
bývanie S ÚVEROM

od Prvej stavebnej sporiteľne

Výhody



TV, chladnička, mikrovlnná rúra, práčka, sporák, 
varná doska, svietidlá, počítač, audio sústava, 
stôl, stoličky, kreslo, koberec, obraz, váza, klavír, 
postele, komoda, gauč, konferenčný stolík, 
knižnica, botník, kuchynský riad, detský nábytok

maľovanie, omietky, dlažby, obklady, okná, 
dvere, podlahy, vstavaný nábytok, kuchynská 
linka, kúrenie, priečky, strecha, zateplenie, 
plyn, voda, klimatizácia, rozvody, solárne 
kolektory, pivnica, garáž, terénne práce

Na kúpu, výstavbu alebo úpravu 
bytu či rodinného domu

úroknízky

bezbločkov
bezfaktúr

Kto ho môže 
čerpať?

stavebný sporiteľ

spláca alebo už splatil úver

�neprišiel ešte do kontaktu  
so stavebným sporením




Reprezentatívny príklad

Úver na vybavenie domácnosti vo výške 5 000 € s fixnou 

ročnou úrokovou sadzbou 7,8 % p. a., bez poistenia úveru – 

doba splatnosti úveru je 7 rokov s 84 mesačnými splátkami; 

mesačná splátka je 76,28 € a zahŕňa splátku istiny a úrokov; 

poplatok za spracovanie úveru je 100 €; spotrebiteľ zaplatí 

celkovo 6 507,30 €; RPMN je 8,48 %.
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