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Sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni teraz ešte výhodnejšie  
 

 

 
Sporiť si v Prvej stavebnej sporiteľni znamená sporiť si s bonusom. Pre nové zmluvy 
o stavebnom sporení pripravila najväčšia stavebná sporiteľňa výborné zvýhodnenie – 
v prvom roku sporenia až 75-násobok pripísaného úroku.  
 

Prvá stavebná sporiteľňa garantuje, že stavebnému 
sporiteľovi, ktorý si uzatvorí zmluvu v rámci akcie 
„Sporenie s bonusom“, poskytne okrem štandardného 
úroku 0,1 % ročne aj výhodný úrokový bonus. V prvom 
roku sporenia tak môže klient k základnej úrokovej 
sadzbe získať úrokový bonus vo výške 7,5 %, v druhom     
4 % a v treťom roku 1 %. Okrem toho, ak klient má nárok 
na štátnu prémiu, tá bude ďalším zhodnotením jeho 
vkladu. V tomto roku až 2,5 %.  

 
Nárok na úrokový bonus pritom vznikne sporiteľovi po 
uplynutí dohodnutej doby sporenia. V tomto prípade ide 
o 6 rokov, čo je štandardný sporiaci cyklus v systéme 
stavebného sporenia. Nárok na bonus vznikne, ak 
sporiteľ splní podmienky. Nemôže napríklad počas 
šiestich rokov od začiatku sporenia vypovedať zmluvu, 
nemôže požiadať o medziúver k zmluve alebo požiadať 
o spojenie či delenie zmluvy o stavebnom sporení.  

 
Ak sporiteľ splní všetky podmienky, Prvá stavebná sporiteľňa pripíše na jeho účet stavebného 
sporenia výhodné úrokové bonusy. Stane sa tak v prvý kalendárny deň po uplynutí 
dohodnutej doby sporenia.  
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A to nie je všetko 
Pre klientov, ktorí si uzatvoria zmluvu s úrokovým bonusom, pripravila Prvá stavebná 
sporiteľňa súťaž. Každý mesiac – za január až marec - sa bude žrebovať 10 výhercov. Deviati si 
prilepšia o 100 eur a jeden dokonca o 1 000 eur. Všetky podrobnosti sú na www.pss.sk. 
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