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Bývajte tak, ako ste vždy chceli. 
S novým úverom na bývanie s úrokovou sadzbou už od 1,59 % 
sa váš život zmení od základov.

Meníme vaše bývanie na domov.

Alebo, že si postavíte rodinný domček na
pozemku, ktorý bude patriť iba vám, prí-
padne, že si prestaviate a zmodernizujete
svoje súčasné bývanie tak, aby spĺňalo kri-
tériá súčasnej doby? Tieto predstavy ne-
musia zostať len v rovine snov. Toto všet-
ko sa môže stať realitou, ak si vezmete na
pomoc silného, stabilného a úspešného
partnera, ktorý vám pomôže s financova-
ním vašich zámerov. 

Jeden z najvýhodnejších
Vynikajúcou voľbou je napríklad Prvá sta-
vebná sporiteľňa. Možno vám vŕta v hlave
otázka, ako môže stavebná sporiteľňa kon-
kurovať hypotekárnym bankám, ktoré sa
predbiehajú v produkovaní úverov s his-
toricky najnižšími úrokovými sadzbami.
Verte tomu, že môže. Novinkou v ponuke
PSS, a. s., je úver na bývanie s úrokovou
sadz bou už od 1,59 % ročne. Táto sadzba

je jednou z najnižších na trhu. A pri 5-roč-
nom fixe patrí k najvýhodnejším vôbec. 

Dostupné peniaze
Až 30-ročná splatnosť úveru v kombinácii
s nízkou úrokovou sadzbou znamená na-
ozaj nízku mesačnú splátku úveru. Zvyčaj-
ne je taká priaznivá, že si ho môžu dovoliť
aj ľudia s nižšími príjmami. Úver na býva-
nie so zvýhodneným úrokom od PSS, a. s.,
je potrebné, podobne, ako v prípade hypo-
tekárneho úlohu, zabezpečiť nehnuteľnos-
ťou v prospech banky. Prostredníctvom toh-
to úveru Prvá stavebná sporiteľňa poskytne
klientovi prostriedky do výšky 170 000 €,
manželom alebo partnerom až dvojnáso-
bok, teda do 340 000 €. 

Niečo pre starších
V PSS, a. s., myslíme aj na starších klien-
tov. Po novom, človek poberajúci starob-

ný dôchodok už nemusí čakať, kým splní
podmienky na získanie stavebného úveru.
Dnes mu poskytneme úver na financova-
nie bývania aj okamžite, až do veku 68 ro-
kov.

Splňte si sen o lepšom bývaní
Predstavujete si, že sa nasťahujete do bytu, v ktorom pred vami nikto nebýval?
Že vám ho developer predá ako holobyt a vy si s ním budete môcť urobiť čo len
budete chcieť presne podľa svojho gusta, vkusu a finančných možností?

TIP PRE VÁS

Vďaka úveru na bývanie s úrokovou sadz -
bou od 1,59 % ročne môžete splatiť svoje
staršie a nevýhodnejšie úvery, ktoré ste

v minulosti použili na financovanie býva-
nia z iných bánk.


