
Vďaka PSS je bývanie dostupné pre každého

PSS vám vyjde v ústrety!
Neváhajte sa informovať a zavolajte na telefónne číslo

02/58 55 58 55 alebo kontaktujte niektorého 

z  obchodných zástupcov zo zoznamu na www.pss.sk.

Nech už je inšpirácia akákoľvek, pri snívaní o novom 
alebo lepšom bývaní skôr či neskôr príde chvíľa na 
hlboké zamyslenie sa. Môžem si to dovoliť? Prečo 
som si nezačal sporiť skôr alebo viac? Čo by som 
mal urobiť, aby nezostalo len pri predstavách? Tu 
je dôležité vybrať si toho správneho partnera, ktorý 
vám pomôže s fi nancovaním vašich zámerov. Stále 
platí, že vynikajúcim riešením na prípravu a zabez-
pečenie prostriedkov na bývanie je Prvá stavebná 
sporiteľňa.

Mládež 
Ak ste ešte mladí, študujete, nemusíte utekať z ro-
dičovského hniezda hneď po dovŕšení plnoletosti. 
Pokojne doštudujte ale už teraz myslite na to, ako 
a kde budete bývať. Inak povedané, dôležité je 
začať so sporením čo najskôr. Vyčleňte si čiastku, 
ktorú budete vkladať na účet stavebného sporenia 
a uvidíte, ako vám budú úspory rásť. Že neveríte? 
PSS tým, ktorí sa rozhodli sporiť, a pri dohodnutom 
šesťročnom sporení splnia stanovené podmienky, 
pridá k základnej úrokovej sadzbe z vkladov per-
centá navyše. V prvom roku 7,5 %, v druhom 
4 % a v treťom 1 %. Znamená to, že v priebehu pr-
vých troch kalendárnych rokov sporenia môže výš-
ka úrokového bonusu predstavovať spolu až 351 €! 

Ľudia v produktívnom veku
Vašou výhodou je, že svoju ekonomiku máte vo vlast-
ných rukách. Poberáte príjem, s ktorým ste sa naučili 
hospodáriť. Môžete si v PSS sporiť i využiť niektorý 
z ponuky jej výhodných úverov. Na kúpu je vhodný me-
dziúver zabezpečený nehnuteľnosťou do 170 000 €. 
Na rekonštrukciu postačí aj taký, pri ktorom nemusíte 
použiť svoju nehnuteľnosť ako zábezpeku. Pre sporia-
ceho klienta PSS až do výšky 50 000 €. Medziúvery 
v PSS majú maximálne 30-ročnú splatnosť, a teraz aj 
mimoriadne nízku úrokovú sadzbu. 

Seniori
Ani by ste neverili, akú dôležitú funkciu v rodinných 
fi nanciách zohrávate. Idete príkladom svojim deťom 
i vnúčatám. Učíte ich zodpovednému prístupu k pe-
niazom a stále im dokážete aj prispieť. Ste vo veku, 
v ktorom si bývanie prispôsobujete vlastným potre-
bám. Ak máte nasporené v PSS, máte k dispozícii úve-
ry s podmienkami, ktoré zvládnete splácať aj napriek 
skromnejším príjmom. Iste, váš vek vám zrejme už 
neumožní využiť maximálnu dobu splatnosti úveru, 
až 30 rokov, no vďaka predchádzajúcemu sporeniu 
získate medziúver s mimoriadne výhodnou úrokovou 
sadzbou. Veď, presvedčte sa sami.

Konečne sa vám v ponuke realít podarilo objaviť byt, ktorý by vám mohol hovoriť pane alebo madam? Alebo sa na vás v katalógu 
novostavieb usmial rodinný dom vašich snov? Prípadne vašu fantáziu naštartoval stavebný pozemok zasadený do miest, po 
ktorých ste vždy túžili?


