Bývajte
s úverom
už do 1,59 %
ročne

Výhody

● nízka úroková sadzba – konkuruje najnižším úrokovým sadzbám
hypotekárnych úverov na trhu
● fixácia úrokovej sadzby na 5 rokov – garantuje stabilitu
úverových splátok na dlhé obdobie
● kombinácia nízkej úrokovej sadzby s 5-ročnou fixáciou –
jedna najvýhodnejších ponúk svojho druhu na trhu
● nízka splátka – vďaka priaznivej úrokovej sadzbe a až 30-ročnej
dobe splatnosti si tento úver môžu dovoliť aj ľudia s nižším
príjmom
● široký účel využitia – na kúpu, výstavbu, rekonštrukciu i obnovu
svojho súčasného bývania
● vysoký úver – na jednu nehnuteľnosť do 170 000 €, pre manželov
alebo partnerov až do 340 000 €
● rýchla dostupnosť – až 90 % poskytnutých prostriedkov
máte k dispozícii krátko po podpise úverovej zmluvy, zvyšok po
zdokladovaní použitia
● komplexnosť služieb – obchodní zástupcovia PSS, a. s., v rámci
jediného stretnutia dokážu skombinovať aj viac druhov úverov
(s i bez zabezpečenia nehnuteľnosťou či úver na zariadenie
domácnosti, a sprostredkujú aj rôzne typy poistenia)
● pre každého – úver na financovanie bývania po novom
poskytneme aj starším ľuďom poberajúcim starobný dôchodok
(až do veku 68 rokov)

Nezabudnite
na poistenie

Obchodní zástupcovia PSS, a. s., vám
na požiadanie sprostredkujú aj:
● poistenie úveru
● poistenie domu či bytu
● poistenie domácnosti
● kapitálové životné poistenie
● pohrebné poistenie

Aké typy úverov nájdete
v ponuke Prvej stavebnej
sporiteľne

● So zabezpečením nehnuteľnosťou
s mimoriadne výhodnou úrokovou sadzbou už
od 1,59 % ročne (s fixáciou na 5 rokov). Zvyčajne
vyššie úvery na bývanie sú vhodné na kúpu
bytu alebo výstavbu rodinného domu. Svojimi
parametrami sú porovnateľné s hypotekárnymi
úvermi.
● Bez zabezpečenia nehnuteľnosťou poskytneme
sporiacemu klientovi viac (až do 50 000 €), s nízkou
úrokovou sadzbou a dlhšou dobou splatnosti (až
30 rokov) ako iní. Keďže tieto úvery sú výhodnejšie
ako porovnateľné spotrebiteľské úvery, využívajú
sa najmä na obnovu bývania a dofinancovanie
hypotekárnych úverov.
● Úver na zariadenie domácnosti tiež nie je
potrebné zakladať nehnuteľnosťou. Poskytneme
vám ho rýchlo a jednoducho až do výšky 7 000 €,
so splatnosťou max. 7 rokov, s nemenným úrokom
a bez dokladovania bločkami a faktúrami.

Kontakty:
● k dispozícii máte viac ako 350 kancelárií a takmer
tisícku obchodných zástupcov PSS, a. s.
● kontakt na toho, ktorý pôsobí najbližšie k vášmu
bydlisku alebo pracovisku, nájdete na www.pss.sk
● alebo zatelefonujte do Centra telefonických služieb
PSS, a. s., na číslo 02/58 55 58 55

