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         Bratislava 26. október 2012 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., opäť v spoločnosti najlepších bánk 

 

Zlatá minca 2012 za jedinečnú ponuku  
 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,  pôsobí na slovenskom trhu už 20 rokov. O tom, že je 
dlhodobo úspešná svedčí aj rad ocenení, ktoré  počas svojej existencie získala.  Kvalitu jej 
ponuky a jej prínos pre financovanie  bývania ocenila v uplynulých dňoch aj odborná 
porota, ktorá posudzovala finančné produkty v rámci súťaže  Zlatá minca 2012. V kategórii 
Stavebné sporenie získala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Zlatú mincu 2012 za stavebný 
úver až do výšky 40 tisíc € s  úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne garantovanou počas 
celej doby splácania. 

K parametrom, ktoré charakterizujú víťazný produkt, treba doplniť aj fakt, že tento 
stavebný úver poskytuje Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., bez toho, aby skúmala bonitu 
klienta, dokonca úver netreba zabezpečiť ani ručiteľom a ani nehnuteľnosťou.  

Podmienky, za ktorých je možné získať tento stavebný úver, sú výhodné pre všetkých, ale 
predovšetkým pre mladých ľudí, mladé rodiny, ktoré väčšinou nedisponujú takým 
majetkom, ktorým by mohli ručiť za úver. Pri troche skromnosti sa totiž aj vo väčších 
mestách  dá za 40 tisíc € obstarať prvé samostatné bývanie. V ideálnom prípade, ak  by 
mal  každý z manželov nárok na tento úver, je získanie vhodného bývania naozaj bez 
problémov.  

 Rovnako aj pre seniorov, ktorí  sú  zvyčajne odkázaní iba na dôchodok, nepredstavuje 
splácanie úveru s  garantovanou úrokovou  sadzbou iba 2,9 % ročne mimoriadnu  záťaž. 
Najmä v súvislosti s financovaním bývania pre seniorov  je treba zdôrazniť skutočnosť, že 
na stavebný úver v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., má po splnení dohodnutých 
podmienok nárok každý stavebný sporiteľ, bez ohľadu na vek.  Takže aj pre občanov, ktorí 
povedzme s vyšším vekom uvažujú o prestavbe bytu, napríklad o výmene vane za 
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sprchový kút, o presťahovaní sa do bytového domu, v ktorom nebude chýbať výťah, je 
tento stavebný úver jedinečným spôsobom financovania. 

,,Ak si klient plnil svoje záväzky voči banke tak, ako sa dohodlo pri podpise zmluvy 
o stavebnom sporení, nemáme dôvod pochybovať o tom, že aj pri splácaní úveru bude 
postupovať rovnako zodpovedne.  A navyše – bez zbytočného papierovania sa naši 
stavební sporitelia dostanú k finančným prostriedkom na bývanie podstatne rýchlejšie“, 
vysvetľuje Ing. Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. 

 

Stavebný úver až do výšky 40 tisíc € je v ponuke finančných produktov ojedinelým             
a maximálne ústretovým krokom smerom ku klientom. Svedčí o tom aj vyjadrenie 
organizátorov súťaže, ktorí potvrdili, že kvalita oceneného produktu sa premietla aj do 
historicky najvyššieho náskoku pred produktmi iných stavebných sporiteľní.  

 


