
Cesta k vlastnému bývaniu vie byť niekedy poriadne kľukatá. Vďaka stavebnému sporeniu však môže byť 
aj racionálne naplánovaná, dôkladne pripravená, pohodlná a bezpečná. Alebo si ju môžete skrátiť tak, ako 
vám to najviac vyhovuje. 

D ôležité je len, aby ste vedeli, že 
sa to dá a že niektorý z tisícky 
obchodných zástupcov Prvej 
stavebnej sporiteľne vám s na-

stavením financovania vášho bývania rád 
pomôže. 

Pre každého niečo
Stavebné sporenie v Prvej stavebnej spo-
riteľni je mimoriadne variabilný produkt. 
Stačí si len ujasniť, čo presne potrebujete 
a veľmi jednoducho si ho môžete prispô-
sobiť svojim zámerom a potrebám. Nie-
kto si rád nasporí na dlhodobo plánova-
nú obnovu svojho bývania. Nech sa páči. 
V PSS, a. s., sa to dá výhodne a bezpečne. 
Ďalší potrebuje peniaze, ktoré však nech-
ce alebo nemôže založiť nehnuteľnosťou. 
Tu vieme pomôcť až do výšky 50 000 €. 
Ciest, ktoré vedú k vášmu vysnívanému 
bývaniu, je viacero. Dôležité je len, správ-
ne si vybrať.  

ZodPovedne a beZPečne
Tradiční stavební sporitelia na financo-
vanie svojho budúceho bývania zvyčajne 
využívajú zodpovednú prípravu v podobe 
bezpečného a výhodného sporenia na 
svojom účte stavebného sporenia. Svoje 
vklady zhodnocujú nielen vďaka úroko-
vej sadzbe ale aj štátnej prémii (aj v tom-
to roku až 66,39 €). Vedia totiž, že po dô-
kladnej príprave na nich čaká zaslúžená 
odmena v podobe stavebného úveru. Je 
to úver s priaznivou a garantovanou úro-
kovou sadzbou, ktorá sa nezmení počas 
celého obdobia splácania. Táto istota na 
obdobie až 20 rokov je naozaj na neza-
platenie. Stavebný úver do 50 000 € nie je 
potrebné zakladať nehnuteľnosťou. 

výhodné úvery s odmenou
Čo ale robiť, ak na zabezpečenie si nové-
ho alebo vynoveného bývania potrebu-

jete viac peňazí? Odborníci z Prvej sta-
vebnej sporiteľne mysleli aj na to. Banka 
teraz pri príležitosti svojich 25. narodenín 
prináša ešte výhodnejšie úvery ako v mi-
nulosti. Špeciálna ponuka sa týka úverov 
na bývanie, ktoré sú zabezpečené ne-
hnuteľnosťou. Ak sa najneskôr do konca 
tohto roka rozhodnete pre takýto úver od 
PSS, a.s., po roku zodpovedného splácania  
a splnení stanovených podmienok vám 
vyplatíme odmenu až 2,5 % z úveru, ktorú 
môžete využiť na ľubovoľný účel. Platí, že 
čím vyšší úver si vezmete, tým viac peňazí 
získate. Manželom alebo partnerom na 
jednu financovanú nehnuteľnosť poskyt-
neme až do 340 000 €. V prípade, že sa 
rozhodnete pre takýto úver, môžete zís-
kať odmenu až 8 500 €! 

Ďalšie informácie vám ochotne a bezplatne poskytnú obchodní zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne. Stretnú sa s vami kedykoľvek a kdekoľvek. 
Ich zoznam nájdete na www.pss.sk, alebo zavolajte na číslo 02/58 55 58 55.

neZabudnite na Poistenie
Obchodní zástupcovia PSS, a. s., vám 
na požiadanie sprostredkujú aj:
 poistenie úveru 
 poistenie domu či bytu
 poistenie domácnosti
 kapitálové životné poistenie
 pohrebné poistenie

aj na Zariadenie domácnosti
Ak už máte strechu nad hlavou, ale 
stále vám chýbajú spotrebiče, náby-
tok či svietidlá, siahnite po úvere na 
zariadenie domácnosti. PSS, a. s., vám 
ho poskytne s výhodným a garantova-
ným úrokom aj bez bločkov a faktúr. 

niečo Pre starších
V PSS, a. s., myslíme aj na starších 
klientov. Človek poberajúci starobný 
dôchodok už nemusí čakať, kým splní 
podmienky na získanie stavebného 
úveru. Dnes poskytneme úver na 
financovanie bývania aj okamžite 
klientom až do veku 68 rokov. Vaša 
mesačná splátka úveru s poistením 
môže byť ešte nižšia, ako pri úvere 
bez poistenia

tiP Pre vás
S výhodným úverom od Prvej stavebnej sporiteľne môžete splatiť svoje staršie 

a nevýhodnejšie úvery z iných bánk, ktoré ste v minulosti použili na financovanie bývania. 

k svojmu vysnívanému

Nájdite si

bývaNiu

vlastNú
cestu

viac informácií nájdete na tretej strane obálky časopisu.


