
Nájdite si vlastnú cestu k svojmu        vysNívaNému bývaNiu
Cesta k vlastnému bývaniu vie byť niekedy poriadne kľukatá. vďaka stavebnému sporeniu však môže 
byť racionálne naplánovaná, dôkladne pripravená, pohodlná a bezpečná. alebo si ju môžete skrátiť tak, 
ako vám to najviac vyhovuje. dôležité je len, aby ste vedeli, že sa to dá a že niektorý z tisícky obchod-
ných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne vám s nastavením financovania vášho bývania rád pomôže.

Stavebné 
Sporenie 

uzatvorenie zmluvy 
o stavebnom sporení 

stojí od 20 € 

Sporenie 
Junior extra
stavebné sporenie 

určené pre deti 
chránené extra 

istotou  

▶ Červená ceSta

niečo navyše
Okrem troch hlavných 

ciest k novému alebo lepšiemu 
bývaniu vám PSS, a. s., ponúka aj 
niečo navyše. Napríklad stavebné 

sporenie pre deti Junior extra, 
online Sporenie Lišiak, úver na 

zariadenie domácnosti či zabez-
pečenie v podobe viacerých 

druhov poistení. 

▶ Žltá ceSta:▶ Červená ceSta
Toto je najčastejší spôsob, ktorý využívajú klienti PSS, a. s. Uza-
tvorte si zmluvu o stavebnom sporení, sporte a zhodnocujte svo-
je vklady na účte stavebného sporenia. Po čase zistíte, že potre-
bujete viac prostriedkov, vyberiete si niektorý z pestrej ponuky 
medziúverov a môžete realizovať svoje plány. Novinkou je, že ak 
požiadate o úver na financovanie bývania teraz, PSS, a. s., vám 
za každé dva roky splácania vráti jednu mesačnú splátku vášho 
úveru. Pri maximálnej dobe splatnosti to bude až 15 splátok. 

▶ Žltá ceSta: 
Predstavujeme vám najkratšiu cestu, ktorá vedie k býva-
niu vašich snov. PSS, a. s., poskytuje aj také úvery, ktoré 
si nevyžadujú predchádzajúce sporenie na účte staveb-
ného sporenia. Aj na ne sa vzťahuje aktuálna akciová po-
nuka, že po „bezkolíznom“ splatení úveru vám vrátime 
späť sumu peňazí zodpovedajúcu jednej splátke úveru 
za každé dva roky splácania.  

Viac informácií na www.pss.sk

Štátna 
prémia 

pre sporiaceho klienta 
aj v tomto roku 

až 66,39 € 

unikátne poistenie 
pre vaŠu rodinu

ochráni vás i vašich najbližších 
pred neočakávanými situáciami 

poistenie 
domácnoSti
rovnako ochranu 

potrebuje aj zariadenie 
bytu či domu 

poistenie 
domu a bytu

ak investujete do bývania, 
určite si zaslúži ochranu 

poistenie 
úveru

resp. rizikové 
životné 

poistenie 

Špeciálna 
odmena 

po splatení úveru bez upomien-
ky a po dodržaní dohodnutej 

doby splatnosti vám PSS, a. s., dá 
odmenu vo výške jednej mesač-

nej splátky za každé dva roky 
splácania úveru 

medziúver 
so sporením aj bez 

neho, bez zabezpečenia 
nehnuteľnosťou až 

do 50 000 € úver 
na zariadenie 

domácnoSti
do 7 000 €, bez 

predkladania bločkov 
a faktúr 

Stavebný 
úver 

po splnení podmienok 
s nízkou a nemennou 

úrokovou sadzbou 

▶ modrá ceSta:▶ modrá ceSta: 
Využívajú ju tradiční stavební sporitelia, ktorí si najprv bez-
pečne a výhodne sporia na svojom účte stavebného sporenia 
až kým nesplnia vopred stanovené podmienky na získanie 
stavebného úveru. Je to úver s nízkou a garantovanou úroko-
vou sadzbou, ktorá sa nezmení počas celého obdobia spláca-
nia. Táto istota na obdobie až 20 rokov je naozaj na nezaplate-
nie. Stavebný úver do 50 000 € nie je potrebné zabezpečovať 
nehnuteľnosťou. 

online 
Sporenie liŠiak

s prístupom k peniazom 
kedykoľvek a bez 

poplatkov 

stavebné sporenie
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