
 

 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., je špecializovaná banka na financovanie bývania. Vznikla v roku 1992. Jej akcionármi sú významné európske bankové 

inštitúcie – Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Nemecká spolková republika, Raiffeisen Bausparkassen Holding G.m.b.H., Wien, Rakúska republika, 

Erste Group Bank AG, Wien, Rakúska republika a Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava, Slovenská republika. Od svojho vzniku Prvá stavebná 

sporiteľňa, a. s., poskytla do bývania celkom vyše 8 miliárd eur.  

 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., odbor komunikácie, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava. 

tel.: 02/58 231 143, fax: 02/58 231 108, e-mail: komunikacie@pss.sk. 

 
 
Bratislava, 1. február 2017 

 
 
 

Odmena k úveru od Prvej stavebnej sporiteľne  
 
Využite úver na kúpu nehnuteľnosti alebo modernizáciu svojho súčasného bývania od Prvej stavebnej 
sporiteľne, a. s.,  a dostanete odmenu až vo výške 15 splátok. Odmeňujeme za riadne a včasné splácanie. 
Ponuka platí od 1. februára do 31. mája 2017. 
 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., ponúka svojim klientom pravidelné nové 
výhody. Tento rok prichádza s bezkonkurenčnou ponukou. Každý klient 
(fyzická osoba), ktorý si v termíne od 1. februára do 31. mája 2017 zoberie 
medziúver s konštantným splácaním s dobou splatnosti až 30 rokov, má 
jedinečnú šancu na odmenu vo forme až 15 splátok.  

 
Základnou podmienkou získania odmeny je riadne a včasné splácanie úveru bez 
žiadnej upomienky. Po úplnom splatení úveru a splnení podmienok vznikne 
klientovi nárok na výplatu peňažnej sumy, ktorá zodpovedá jednej mesačnej 
splátke za každé 2 roky riadneho splácania úveru. Výška peňažnej odmeny 
bude klientovi známa už pri schválení úveru. 
Klient nebude mať na odmenu nárok, ak požiada o úver, ktorý použije na 
splatenie iného, skôr poskytnutého, úveru z PSS, a. s. 

 
Nevyhnutnosťou na získanie odmeny je splatenie úveru k termínu konečnej 

splatnosti úveru dohodnutej v úverovej zmluve, resp. najskôr tri mesiace pred termínom konečnej splatnosti 
úveru. Celá odmena bude klientovi pripísaná na účet po zaplatení poslednej splátky úveru.  
 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., prostredníctvom stavebného sporenia a úverov na bývanie pomáha už 25 rokov 
riešiť a skvalitňovať bývanie obyvateľov Slovenska. Informácie ku všetkým produktom získate na webovej 
stránke www.pss.sk. 
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