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Ja by som si želal napríklad 
priaznivý úrok počas celej doby 
splatnosti úveru.
Nízky fix platí až 5 rokov. Keďže 
však splatnosť vášho úveru môže 
trvať až 30 rokov, v  kombinácii 
s  dlhodobo priaznivou úrokovou 
sadzbou to znamená naozaj níz-
ke splátky počas celej doby splá-
cania. 

Požičiate nám toľko peňazí, 
koľko budeme potrebovať?

Určite áno. Na jednu nehnuteľ-
nosť pre jednotlivca do 170  000 
eur a pre pár až do 340 000 eur. 

Na čo všetko môžeme použiť 
tento úver?
Tento úver je určený na financo-
vanie bývania. Presnejšie, na jeho 
kúpu, výstavbu alebo obnovu.
 
Ozaj, aká je dostupnosť peňazí?
Výrazne sme zjednodušili a skrá-
tili schvaľovanie úverov. Až 90 %  

financií budete mať k  dispozícii 
krátko po podpise zmluvy. Zvy-
šok dostanete po zdokladovaní 
účelu použitia úverových pros-
triedkov.

Môže sa stať, že budeme potre-
bovať ešte nejaké peniaze na 
kúpu nábytku a elektroniky. 
Pomôžete nám aj s tým? 
K  dispozícii máte úver na zaria-
denie domácnosti. Má priaznivý 
úrok, nepotrebujete ho zakladať 

nehnuteľnosťou a  nemusíte ani 
predkladať bločky či faktúry. 

My však chceme nielen dobre 
a lacno kúpiť, ale získať aj neja-
kú ochranu do budúcnosti...
Žiaden problém. Nielenže vám 
v rámci jediného stretnutia doká-
žeme skombinovať sporenie a via-
cero druhov úverov, sprostredku-
jeme vám aj rôzne typy poistenia 
– vás, vašich najbližších i  vášho 
bývania.

S ÚVEROM OD

SI VYMENÍTE CELÉ BÝVANIE

P. A.0,99�%

... čo viac si môžete želať?

neodmietaPonuka, ktorá sa

Ja neverím... 
Veď oni nám 
ponúkajú úver 

už od 0,99 %!

Teš sa predsa, čo viac si ešte môžeme želať?

Chcem si sporiť
Vďaka priaznivému úro-
ku v kombinácii so štátnou 
prémiou, ktorá aj v tomto 
roku predstavuje až 66,39 
eura, sa výborne a záro-
veň bezpečne pripravíte na 
svoju budúcu investíciu do 
bývania. Vybrať si môžete 
medzi tradičným staveb-
ným sporením a online sta-
vebným Sporením Lišiak. 
V rámci neho máte svoje 
zhodnotené peniaze k dis-
pozícii kedykoľvek a bez 
poplatku. 

Niečo pre deti
Najlepšia investícia do bu-
dúcnosti vašich detí je sta-
vebné sporenie Junior extra. 
Najvýhodnejšie je uzatvo-
riť takúto zmluvu hneď po 
narodení dieťaťa a vzápä-
tí začať na ňu sporiť, hoci aj 
nevysokými čiastkami. Uza-
tvorenie zmluvy do jedného 
roka po narodení dieťaťa je 
zdarma. A navyše, až do 18 
rokov je váš potomok chrá-
nený tzv. extra istotou. 

Nie som už 
najmladší...
Žiaden strach. Sporiť si na 
účte stavebného sporenia 
môžete bez ohľadu na svoj 
vek. A úver na financova-
nie bývania poskytneme aj 
ľuďom v dôchodcovskom 
veku. Ak máte viac ako 55 
rokov a rozhodnete sa pre 
medziúver od PSS s poiste-
ním, vaše splátky môžu byť 
dokonca aj nižšie, ako keby 
ste si ho zobrali bez pois-
tenia. 

Bez zakladania 
nehnuteľnosti
Klient sporiaci v Prvej sta-
vebnej sporiteľni môže za 
výhodných podmienok 
získať prostriedky až do 
50 000 eur aj bez zaklada-
nia bytu, rodinného domu 
alebo stavebného pozem-
ku v prospech banky. Vďaka 
tomu vám ubudne veľa zby-
točného administrovania, 
pričom ušetríte svoje penia-
ze aj drahocenný čas. 

Ďalšie otázky
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4Chceme vedieť 
viaaaaac!

Obráťte sa, prosím, na obchod-
ných zástupcov PSS. Prídu za vami 
kedykoľvek a kdekoľvek si povie-
te. Ich zoznam nájdete na stránke  
www.pss.sk alebo zatelefonujte 
na číslo 02/58 55 58 55.


