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Súčasné bývanie 
je personalizované. 
Tí, ktorí uvažujú 
o novej alebo 
vynovenej streche 
nad hlavou, si 
stanovujú úplne 
iné priority ako 
napríklad ich 
rodičia pred 
x rokmi. 

Doba plus-
-mínus rov-
nakých bytov 

s plus-mínus rovna-
kým zariadením je 
dávno preč. To preto, 
že súčasná doba je 
personalizovaná. 

ABY FINANCOVANIE 
VYHOVOVALO
Takmer každý sa dnes 
usiluje, aby výber 
a zariadenie bývania čo 
najlepšie vystihovalo 
jeho osobnosť. Podob-
né je to s možnosťami 
financovania bývania, 
ktoré by však mali vy-
stihovať nielen potreby, 
ale aj možnosti klienta. 

úver nehnuteľnosťou, 
výborným riešením je 
úver na financovanie 
bývania. Sporiacim 
klientom ho za vý-
hodných podmienok 
poskytneme až do výš-
ky 50 000 €. V prí-
pade, že potrebujete 
viac, odporúčame úver 
na bývanie zabezpeče-
ný rodinným domom, 
bytom, stavebným 
pozemkom alebo hoci 
aj kupovanou nehnu-
teľnosťou. Získate ho 
s ešte výhodnejšou 
úrokovou sadzbou 
ako ten predchádza-
júci. Novinkou je, že 
ak sa pre takýto úver 

Zoberme si napríklad 
ponuku Prvej staveb-
nej sporiteľne. Tiež je 
personalizovaná. Od-
borníci na financovanie 
bývania z PSS, a. s., 
dokážu nastaviť pod-
mienky tak, aby vám 
maximálne vyhovovali. 
Je len na vás, či sa 
na investíciu do svojho 
bývania najprv dôklad-
ne pripravíte, alebo 
si vyberiete niektorý 
z pestrej ponuky 
úverov.  

VÝHODNÉ ÚVERY 
PRE PÁRY
Ak nechcete alebo 
nemôžete založiť 

Našim klientom financujeme 
bývanie na mieru

TIP PRE VÁS
Ďalšie informácie vám ochotne a bezplatne poskytnú obchodní zástupcovia PSS, a. s. Ich zoznam nájdete na www.pss.sk, alebo zavolajte na číslo 02/58 55 58 55.

určený pre páry roz-
hodnete do konca toh-
to roka, získate štedrú 
odmenu. Vyplatíme 
vám ju po roku zod-
povedného splácania 
a splnení stanovených 
podmienok. Dosiah-
nuť môže niekoľko 
stoviek ba až tisícok 
eur, v závislosti od výš-
ky úveru. Platí, že čím 
vyšší úver si vezmete, 
tým viac peňazí získa-
te.  l
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