Bývajte lepšie s úverom,

ktorý netreba zabezpečiť
nehnuteľnosťou
Koľko vám požičiame

do

Výhody
•
•
•
•
•
•

nízka úroková sadzba
splatnosť až 30 rokov
netreba platiť za znalecký posudok
nie je potrebné hradiť vklad do katastra
žiadne dodatočné poisťovanie nehnuteľnosti
požičané prostriedky môžete použiť
aj na splatenie svojich starších úverových
záväzkov v súlade so zákonom o stavebnom
sporení

Potrebujete viac?
Úver však už bude treba zabezpečiť nehnuteľnosťou.
• do 170-tisíc € – pre jedného stavebného sporiteľa
• do 340-tisíc € – pre manželov alebo partnerov
na jednu nehnuteľnosť
Manželia nebudú potrebovať ani ručiteľa.

Na čo ho môžete použiť
•
•
•

na kúpu bytu alebo rodinného domu
výstavbu rodinného domu
obnovu svojho súčasného bývania
(viac na www.pss.sk)

5O OOO €

pre sporiaceho klienta

Nárok naň má každý, kto pravidelne
sporí na svojom účte stavebného
sporenia a má dostatočný príjem
na to, aby splácal úver.

do

45 OOO €
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Vyžadujeme dobrú platobnú disciplínu
a zdokladovanie príjmu, ktorý klientovi umožní
zodpovedne splácať aj nový úver. Nezáleží na tom,
či mu úver, ktorý splácal alebo ešte stále spláca,
poskytla PSS alebo akákoľvek iná banka.

do

15 OOO€
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aj pre úplne nového klienta
Takýto klient si dosiaľ nesporil
na účte stavebného sporenia ani
neplácal žiaden úver. Preto ho
nazývame neznámym klientom.

€
do 7 OOO

úver na zariadenie domácnosti
• nízka a nemenná úroková sadzba
• splatnosť až 7 rokov
• netreba predkladať bločky ani faktúry

infografika_2x210x297_DOMa1601.indd Všechny stránky

Obchod
• poistenie úveru,
• poistenie domu či bytu,
• poistenie domácnosti,
• kapitálové životné poistenie,
• pohrebné poistenie.

je tu pre vás bez ohľadu na to,
Vybavenie poistenia je jednoduché a
m klientom.
naší
či ste alebo sa len plánujete stať

Kontakty:

• oslovte niektorého z tisícky
obchodných zástupcov PSS
• stretnú sa s vami
3
kedykoľvek a kdekoľvek
• zatelefonujte na číslo
02/58 55 58 55
• kliknite na www.pss.sk
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