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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.

168x116_1,59.indd   1 16/05/16   16:24

Nízky úrok s 5-ročným fixom
Je zrejmé, že rozhodnutie sa pre kúpu ale-
bo výstavbu nového bývania je podmiene-
né nielen výberom nehnuteľnosti ale tiež 
správnou voľbou spôsobu financovania. 
Zvyčajne je to najväčšia investícia v živo-
te a preto si zaslúži maximálnu pozornosť. 
Pozrime sa preto na aktuálnu úverovú po-
nuku Prvej stavebnej sporiteľne, ktorá je 
jednou z najlepších na slovenskom banko-
vom trhu. Začnime s úvermi, ktoré sú urče-
né na kúpu bytu alebo výstavbu rodinného 
domu. Ich úroková sadzba „štartuje“ už 
od 1,59 % ročne. Táto sadzba je fixovaná  
na 5 rokov od podpisu úverovej zmluvy. Aj vďa-
ka tomu ponuka Prvej stavebnej sporiteľne 

patrí k najvýhodnejším. Pokojne si ju po-
rovnajte s inými. 

Naozaj štedrá ponuka
Rovnako, ako v prípade hypotekárnych úve-
rov, aj úver na bývanie od PSS, a. s., s úro-
kovou sadzbou už od 1,59 % ročne je potreb-
né zabezpečiť nehnuteľnosťou. Vďaka nemu 
vám vieme poskytnúť financie do 170-tisíc €. 
Manželom alebo životným partnerom do-
konca dvojnásobok, teda až do 340-tisíc €. 
Prostriedky do výšky 90 % z úveru vám uvoľ-
níme krátko po podpise úverovej zmluvy, aby 
ste mohli čo najskôr začať uskutočňovať svoje 
zámery s novým bývaním. Zvyšok dostanete 
po zdokladovaní účelu ich využitia. 

Bývanie s úverom už od 1,59 % ročne 
máte na dosah

Slováci mimoriadNe radi bývajú vo vlaStNom. Svoje bývaNie meNia leN veľmi 
zriedkavo. radšej Si ho obNovujú a PoStuPNe zveľaďujú v rámci Svojich 

PredStáv a fiNaNčNých možNoStí. Po Novom bývaNí Sa zvyčajNe obzerajú leN 
v čaSe, keď Sa oSamoStatňujú od rodičov alebo Si zakladajú rodiNu.

Niečo Pre Starších
V PSS, A. S., MySlíMe AJ 
nA STARších ľudí. Po 
noVoM, nAšI SPoRIAcI 
klIenTI PobeRAJúcI 
STARobný dôchodok 
už neMuSIA čAkAť, kýM 
SPlnIA PodMIenky nA 
ZíSkAnIe STAVebného 
úVeRu. dneS IM 
PoSkyTneMe úVeR nA 
fInAncoVAnIe býVAnIA 
AJ okAMžITe, Až do 
Veku 68 RokoV. 
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