
AKO MÔŽETE VKLADAŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY
NA ÚČET ZMLUVY O STAVEBNOM SPORENÍ, ÚVEROVÝ ÚČET
V PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNI, a. s. (ďalej PSS, a. s.) 
(pre fyzické osoby)

a)  Pay by square – naskenovaním QR kódu prostredníctvom smartbankingu 
Rýchly, jednoduchý a bezpečný spôsob úhrady bez prepisovania platobných údajov.  
QR kód nájdete v zmluve o stavebnom sporení alebo je ho možné na požiadanie 
vygenerovať priamo v kanceláriách obchodných zástupcov PSS, a. s.

b)  Trvalým alebo jednorazovým príkazom z platobného účtu v ktorejkoľvek banke, 
prostredníctvom internetbankingu, bankomatu, alebo zrážkami zo mzdy 
Na realizáciu prevodu v prospech účtu v PSS, a. s., je potrebné vyplniť: 
IBAN - číslo účtu príjemcu: nájdete ho vo svojom výpise z účtu alebo v potvrdení  
o uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení 
Názov účtu príjemcu: meno a priezvisko majiteľa zmluvy  
Správa pre príjemcu: rodné číslo príjemcu (nepovinný údaj)  
BIC – kód banky príjemcu: PRVASKBAXXX (nepovinný údaj)

c)  SEPA inkasom  
O nastavenie SEPA inkasa je možné požiadať v kanceláriách obchodných zástupcov  
PSS, a. s. Keďže opakovanie inkasného príkazu nie je možné, odporúčame vám,  
aby ste v deň splatnosti inkasa mali na účte dostatok prostriedkov. V prípade neúspešnej 
inkasnej platby je potrebné vykonať úhradu iným spôsobom.

d)  Úhradou prostredníctvom portálu MojaPSS 
Úhradu je možné vykonať z vášho účtu stavebného sporenia Lišiak na akýkoľvek účet  
v PSS, a. s., po prihlásení sa do portálu na adrese moja.pss.sk. O zriadenie online účtu  
je možné požiadať cez internet, telefonicky v Centre telefonických služieb na tel. čísle 
02/58 55 58 55 alebo osobne v kanceláriách obchodných zástupcov PSS, a. s. 
 
Uvedené spôsoby vkladania môžete kombinovať. Takisto môžete uskutočniť mimoriadne 
vklady, t. j. nepravidelne alebo jednorazovo počas roka. K vkladom realizovaným 
na prémiovo zvýhodnené účty vám v súlade s platnou zákonnou úpravou pripíšeme 
prislúchajúcu štátnu prémiu. 
 
Pravidelné mesačné vklady umožnia rýchlejší rast vášho hodnotiaceho čísla a teda aj 
rýchlejšie získanie stavebného úveru. Navyše v tarife Junior extra je pravidelnosť sporenia 
podmienkou získania špeciálnej výhody PSS, a. s. – extra  istoty. 
 
PSS, a. s., neprijíma vklady a splátky úverov v hotovosti a nevykonáva výplatu peňažných 
prostriedkov v hotovosti. Obchodní zástupcovia PSS, a. s., a finanční sprostredkovatelia 
nie sú oprávnení prijímať od stavebných sporiteľov peňažné prostriedky v hotovosti, ani 
bezhotovostne na akýkoľvek iný účet v inej banke.
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