
Skôr, ako sa začnete naplno 
venovať exteriéru, poriadne si 
poprezerajte, v  akom stave sa 
po  zime nachádza váš dom či 
byt. Poveternostné zmeny ale 
i  únava materiálu mohli na-
páchať veľké škody. Na  dome 
skontrolujte strechu, fasádu, 
odkvapový systém i  terasu. 
V byte popremýšľajte, ako by ste 
ho mohli zmodernizovať a pre-
pojiť s  balkónom tak, aby tvo-
rili dokonalý celok. Ak si na  to 
netrúfnete sami, požiadajte 
o  pomoc odborníkov. Je určite 
lepšie, keď prídete na prípadné 
škody teraz, ako v  čase, keď sa 
už budete chcieť tešiť z  novej 
oázy pokoja. Ak sa rozhodnete 
pre rozsiahlejšiu rekonštruk-
ciu, na  ktorú nemáte dostatok 
finančných prostriedkov, oplatí 
sa vám zájsť do  Prvej staveb-
nej sporiteľne. V  PSS máte 
možnosť výberu z  rôznych 
druhov úverov zo stavebného 
sporenia podľa svojich potrieb 
a možností. 

Dobrá voľba

Na opravu svojho bývania môže-
te využiť medziúver zabezpe-

čený nehnuteľnosťou, ktorý 
je v PSS odteraz výrazne do-
stupnejší pre všetky príjmo-
vé kategórie. Má mimoriad-
ne nízku úrokovú sadzbu 
s fixáciou až na 5 rokov. Nuž 
a ak vám to váš vek umožní, 
splatnosť takéhoto úveru si 
pokojne natiahnite aj na ma-
ximálnych 30 rokov. Čím je 
doba splatnosti dlhšia, tým 
je výška mesačných splátok 
nižšia. Úvery zabezpečené 
nehnuteľnosťou využijú aj 
tí, ktorí sa rozhodli nehnu-
teľnosť kúpiť či postaviť. PSS 
totiž poskytne jednotlivcovi 

prostriedky do 170 000 €. Ne-
záleží na tom, či o úver žiada 
úplne nový alebo už existu-
júci klient PSS. 

Všetko je možné

Nie každý má tú možnosť, 
aby použil svoju nehnu-
teľnosť ako zábezpeku pre 
banku. Pre tých má PSS rie-
šenie v  podobe medziúveru 
do 50 000 €, taktiež s maxi-
málnou dobou splatnosti až 
30 rokov. Nuž a ak potrebuje-
te svoj príbytok len zmoder-
nizovať či dozariaďovať, pre 
vás je určený úver na vyba-
venie domácnosti. Vhod-
nými doplnkami dosiahnete 
dokonalý súlad medzi inte-
riérom a exteriérom.

Aby dom a okolie spolu ladili

Ak potrebujete ďalšie informácie, zatelefonujete na telefónne číslo 02/58 55 58 55. Ochotne vám ich tiež 
poskytne niektorý z obchodných zástupcov PSS, ktorých zoznam nájdete na www.pss.sk.

Do skrášlenia balkóna či záhrady ste sa už určite pustili. Skôr, 
ako ich dotiahnete do dokonalosti, venujte trochu času na-
sledujúcim riadkom. Je totiž niečo, čomu by ste mali venovať 
veľkú pozornosť.


