stavebníctvo › financie

Výnimočný úver
pre vaše lepšie bývanie
text a foto Prvá stavebná sporiteľňa

Aj vy premýšľate o tom, že si doma niečo zrenovujete alebo vylepšíte? Uvažujete
o nových oknách, krajšej podlahe, lepšej kuchynskej linke, výmene bytového
jadra, prípadne o novej streche či zateplení rodinného domu? To všetko zvládnete
s moderným úverom, ktorý získate aj bez založenia nehnuteľnosti v prospech banky.
Poskytne vám ho Prvá stavebná sporiteľňa.

Vynikajúce podmienky
Úver bez založenia nehnuteľnosti si vybavíte ľahko
a rýchlo. Ak patríte k sporiacom klientom, stačí len
preukázať, že zvládnete zodpovedne uhrádzať mesačné splátky a PSS, a. s., vám poskytne financie na kúpu, výstavbu alebo obnovu bývania až do výšky 50 tisíc eur. Požičia vám dokonca aj v prípade, že patríte
k neznámym klientom a teda, že si nesporíte ani ste
nikdy nič nesplácali. Vtedy to bez zakladania nehnuteľnosti bude až do výšky 15 tisíc eur.

Bez zbytočného stresu
Aj tento typ úveru od Prvej stavebnej sporiteľne má
priaznivú úrokovú sadzbu. V kombinácii so splatnosťou až 30 rokov to znamená nízku mesačnú splátku. Inak povedané, bez zbytočného stresu si ho môžu
dovoliť aj ľudia s nižšími príjmami. Ďalšou jeho výhodou je, že vďaka nemu sa vyhnete množstvu inak
povinných administratívnych úkonov. Netreba vybavovať a platiť za znalecký posudok bytu alebo rodinného domu, dodatočne poisťovať nehnuteľnosť ani
zakladať ju do katastra nehnuteľností. Odbúraním
byrokracie ušetríte niekoľko stoviek eur, ako aj
množstvo svojho času a trpezlivosti. A to sa predsa
oplatí.

Vhodný nielen na obnovu
Teraz vám poradíme, na čo všetko okrem obnovy, kúpy alebo výstavby bývania môžete využiť úver bez za36
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loženia nehnuteľnosti od Prvej stavebnej sporiteľne.
Vhodný je napríklad aj na prefinancovanie zateplenia
rodinného domu, ktoré je v súčasnosti podporované štátnou dotáciou. Alebo na zabezpečenie tzv. zelených energetických riešení pre bývanie (fotovoltický
panel, solárny kolektor, kotol na spaľovanie biomasy a iné). Aj na tieto zariadenia môžete získať dotáciu, avšak, nie v plnej výške vynaložených nákladov.
Výbornou voľbou je tiež dofinancovanie hypotéky,
ktorú vám banky dnes už pravdepodobne neposkytnú v 100-percentnej výške ceny nehnuteľnosti. Je
totiž v priemere dvakrát lacnejší ako porovnateľné
spotrebiteľské úvery, ktoré sa na dofinancovanie hypotekárnych úverov bežne využívajú.

Koľko vám
požičiame bez
založenia
nehnuteľnosti
⊲ do 50 tisíc eur - pre
sporiaceho klienta
⊲ do 45 tisíc eur - pre klienta,
ktorý zodpovedne spláca
alebo už splatil iný úver
⊲ do 15 tisíc eur - aj pre
úplne nového klienta
⊲ do 7 tisíc eur - úver na
zariadenie domácnosti

Voľnosť a úspora
Využite úver od Prvej stavebnej sporiteľne bez založenia nehnuteľnosti v prospech banky. Vďaka nemu získate voľnosť, výhodné úverové podmienky, budete bývať lepšie a krajšie ako v minulosti a ešte aj
ušetríte. Presvedčte sa sami, že práve teraz máte tú
česť s jednou z najlepších ponúk na bankovom trhu. Požičiame vám viac prostriedkov bez zábezpeky
nehnuteľnosťou a zároveň lacnejšie ako iní.
Ďalšie informácie vám ochotne a bezplatne poskytnú obchodní zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne. Stretnú sa s vami kedykoľvek a kdekoľvek. Ich zoznam nájdete na www.pss.sk alebo zavolajte na číslo
02/58 55 58 55.

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

