
Úver s odmenou = cesta k lepšiemu bývaniu

Pravidlá sú jednoduché. 
Podmienkou je len, aby ste 
úver zodpovedne splácali (bez 
omeškania) a splatili ho načas 
(teda ani nie predčasne). Mimo-
chodom, obdobie splatnosti si 
nastavíte podľa svojich potrieb 
a možností. A banka vás potom 
za každé dva roky splácania od-
mení čiastkou vo výške jednej 
mesačnej splátky úveru. Pýta-
te sa, ktorá banka vám poskyt-
ne takýto benefit? Je to najväč-
šia a najúspešnejšia stavebná 
sporiteľňa na Slovensku - Prvá 
stavebná sporiteľňa. 

Bez zabezpečenia 
nehnuteľnosťou

Ak potrebujete prostriedky 
na kúpu či výstavbu bývania, 
prípadne na rekonštrukciu toho 
súčasného, odporúčame vám 
úver bez zabezpečenia nehnu-
teľnosťou. Tomu, kto si spo-
rí na svojom účte stavebného 
sporenia, PSS, a. s., poskytne 
až do 50 000 € bez založe-
nia požičaných prostriedkov 
nehnuteľnosťou v  prospech 
banky, čo je viac, ako by vám 
za týchto podmienok poskytol 
ktokoľvek iný. To ale nie je všet-

ko. Na svoj úver získate priaz-
nivú úrokovú sadzbu a dlhé až 
30-ročné obdobie splatnosti. 

Pre každého, aj pre
neznámeho klienta

Možno namietate, že nie ste 
sporiacim klientom Prvej sta-
vebnej sporiteľne. Nevadí. Ak 
ste niekedy zodpovedne splá-
cali, alebo ešte splácate nejaký 
úver, PSS, a. s., vám poskytne 
bez zakladania úveru nehnuteľ-
nosťou prostriedky až do výšky 
45 000 €. A ak nesporíte ani 
ste nikdy nič nesplácali, teda ste 
pre banku neznámy klient, za 
rovnakých podmienok môžete 
mať financie na svoje bývanie 
do 15 000 €. Dodáme len, že 
tento úver sa využíva nielen na 
kúpu alebo obnovu bývania, ale 
aj na dofinancovanie hypotekár-

neho úveru, ktorý dnes už prav-
depodobne nedostanete plnej 
v hodnote nehnuteľnosti. 

Môžete mať ešte 
výhodnejšie podmienky
Môže sa stať, že budete po-

trebovať viac prostriedkov, ako 
spomenutých 50 000 €. V tom 
prípade vám odporúčame úver 
zabezpečený rodinným do-
mom, bytom, stavebným po-
zemkom alebo hoci aj kupova-
nou nehnuteľnosťou. Získate 
ho s ešte výhodnejšou úroko-
vou sadzbou ako ten predchá-
dzajúci. Prvá stavebná spori-
teľňa vám prostredníctvom ne-
ho poskytne prostriedky až do 
170 000 €. 

Viac informácií nájdete na 
www.pss.sk, alebo zavolajte na 
číslo 02/58 55 58 55.

Aj na zariadenie domácnosti
Ak už máte strechu nad hlavou, ale stále vám 

chýbajú spotrebiče, nábytok či svietidlá, siahni-
te po úvere na zariadenie domácnosti. PSS, a. s., 
vám ho poskytne až do výšky 7 000 € a nemusí-

te pri ňom predkladať bločky ani faktúry.

Dnes máte k  dispozícii viacero naozaj výhodných 
možností, ako financovať svoje bývanie. Jednou 
z nich je kvalitný úver zo stavebného sporenia, ktorý 
vám poskytne aj niečo navyše. Po jeho splatení vás 
banka odmení sumou vo výške niekoľkých mesač-
ných splátok.  


