
 BÝVANIE RIEŠTE SRDCOM, 
 FINANCOVANIE 

 ROZUMOM 

Pri výbere najvhodnejšieho spôsobu financovania 
nového alebo rekonštruovaného bývania by však 
emócie mali ísť bokom. Pozrime sa spoločne 
na jednu z najvýhodnejších ponúk na trhu čisto 
pragmaticky. 

Na toto ste čakali
Ponúk na slovenskom bankovom trhu je 
viacero. Môžete siahnuť po hypotekárnom 
úvere, americkej hypotéke, spotrebiteľskom 
úvere... alebo napríklad po medziúvere 
od Prvej stavebnej sporiteľne, ktorý nie 
je nutné zabezpečiť nehnuteľnosťou 
a s priaznivou úrokovou sadzbou. 
S ním je radosť pustiť sa do akejkoľvek 
zmeny v bývaní. Môžete ho využiť, 
povedzme, na obnovu kúpeľne, výmenu 
kuchynskej linky či položenie nových 
podláh a výmenu okien. Je vynikajúcim 
riešením úplne pre každého. Presvedčte 
sa sami! 

Prostredníctvom medziúveru 
sporiacemu klientovi poskytneme až 
50-tisíc € bez potreby zabezpečenia 
požičaných prostriedkov 
nehnuteľnosťou v prospech banky. 

Priaznivá úroková sadzba 
v kombinácii až s 30-ročnou 
lehotou splatnosti znamená, že 
tento záväzok si môžu dovoliť aj 
ľudia s nižším príjmom.

Bez zábezpeky 
nehnuteľnosťou vám 
poskytneme viac a na 
dlhšie obdobie ako iné 
banky. 

Tento typ úveru si 
bezpečne a výhodne 
môžu dopriať aj ľudia 
v dôchodkovom 
veku.

 Povedzme si na rovinu – mať strechu nad hlavou, najlepšie vlastnú, je  
 nevyhnutnosťou. Pri výbere nového alebo úprave už existujúceho bývania berieme  
 do úvahy predovšetkým naše potreby a aj možnosti. Často zohľadňujeme aj svoje  
 pocity. Veď bez dobrého pocitu z našich rozhodnutí by to jednoducho nešlo. 

 OSEM dôvodov  
 pre medziúver od PSS 

Medziúvery od PSS majú výhodnú úrokovú 
sadzbu. Po určitom čase splácania sa preklopia 
do stavebného úveru, ktorého priaznivá úroková 
sadzba sa nezmení od prvej až po poslednú 
splátku. 

Ak by ste potrebovali viac financií, PSS vám 
poskytne až 340-tisíc €. Tento medziúver síce 
budete musieť založiť nehnuteľnosťou, ale jeho 
úroková sadzba bude ešte nižšia ako v prípade 
úveru bez takéhoto zabezpečenia.  

www.pss.sk

Určené sú na kúpu a výstavbu, 
ale predovšetkým na rekonštrukciu 
či obnovu vášho súčasného bývania, 
prípadne na dofinancovanie 
hypotekárneho úveru.

Pri medziúvere s rizikovým 
životným poistením získate 
zvýhodnenú úrokovú sadzbu. 
Vďaka poisteniu odbremeníte 
svojich blízkych od starostí so 
splácaním úveru. 


