Moderné ﬁnancovanie pre vaše lepšie bývanie
Na Slovensku panuje
výnimočná situácia.
Presnejšie, výnimočná
v súvislosti s bývaním.
Veď až 9 z 10 Slovákov
býva pod vlastnou
strechou.

V

ychádzajme z predpokladu, že
ak niečo vlastníme, tak sa o to
zvyčajne chceme aj dôkladne postarať. Pritom, hlavne staršie bývanie
z času na čas potrebuje modernizáciu
ako soľ. Vtedy premýšľame nad tým,
kto nám požičia čo najvýhodnejšie a za
čo najvýhodnejších podmienok. Jedno
z najlepších riešení predstavujú úvery
z Prvej stavebnej sporiteľne, za ktoré
nemusíte ručiť svojím bytom ani rodinným domom.

Dôkladne sa pripravte
Stačí, ak si uzatvoríte zmluvu o stavebnom sporení a začnete sporiť. Banka
zhodnotí vaše vklady výhodným úro-

kom a nárok máte aj na štátnu
prémiu. V tomto roku maximálne
66,39 €. A po splnení vopred stanovených podmienok má každý stavebný
sporiteľ zákonný nárok na stavebný
úver. Jeho úroková sadzba je nízka
a nezmení sa počas celej doby splácania. Navyše, stavebný úver v PSS, a. s.,
až do výšky 50-tisíc € získate aj bez
zabezpečenia nehnuteľnosťou. Toto
je suma, za ktorú sa dá kompletne
zrekonštruovať každé bývanie a v kombinácii s nasporenými prostriedkami
vystačí aj na kúpu menšieho bytu alebo
staršieho rodinného domu.

Koľko vám požičiame
bez založenia
nehnuteľnosti
 do 50-tisíc €
pre sporiaceho klienta


pre klienta, ktorý zodpovedne
spláca alebo už splatil iný úver


do 15-tisíc €
aj pre úplne nového klienta

Naozaj výhodný úver
Možno vás zaujíma, aké máte možnosti, ak ste ešte nesplnili podmienky na
získanie stavebného úveru. Riešením
je medziúver, ktorý poskytneme svojim
sporiacim klientom po novom tiež až
do výšky 50-tisíc € aj bez zakladania nehnuteľnosti v prospech banky.
Dobrú správu máme tiež pre tých, ktorí
nepatria do našej viac ako dvojmiliónovej rodiny stavebných sporiteľov, i pre
tých, ktorí doteraz nesplácali žiaden
úver. Áno, aj pre „neznámych“ klientov

do 45-tisíc €



do 7-tisíc €
úver na zariadenie domácnosti

máme pripravené úvery, v tomto
prípade až do 15-tisíc €, ktoré netreba
zakladať nehnuteľnosťou.

Na zariadenie
domácnosti
V Prvej stavebnej sporiteľni myslíme na
všetko. Aj na to, že po kúpe, výstavbe

alebo obnove svojho bývania budete
potrebovať peniaze tiež na jeho vybavenie novým nábytkom, modernou
elektronikou a množstvom ďalších vecí
potrebných na bývanie. Odporúčame
vám úver na zariadenie domácnosti
do 7-tisíc €, s nízkou a nemennou
úrokovou sadzbou, so splatnosťou

až 7 rokov. A dokonca nám nemusíte
predkladať ani bločky či faktúry.
Viac informácií vám ochotne
a bezplatne poskytnú obchodní
zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne. Ich zoznam nájdete na www.pss.sk,
alebo zatelefonujte na 02/58 55 58 55.
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