
Bývajte s úverom 
                 už od 1,89 % ročne

Jednu z najvýhodnejších ponúk 
na trhu financovania bývania má 
Prvá stavebná sporiteľňa. 

NEODOLATEĽNE NÍZKY ÚROK
Až do konca júna 2014 na vás 
v PSS, a. s., čakajú úvery na 
bývanie s úrokovou sadzbou už 
od 1,89 % ročne. Podmienkou 
je, aby ste tento svoj úver 
založili nehnuteľnosťou a aby 
jeho splatnosť bola dlhšia ako 
10 rokov. Výška úroku závisí od 
druhu úveru na bývanie a od 
vami zvolenej dĺžky fixácie 
zvýhodnenej úrokovej sadzby. Je 

len na vás, či sa rozhodnete pre 
jeden alebo tri roky. Výhodou 
je, ak ste už pred požiadaním 
o takýto úver sporili na svojom 
účte stavebného sporenia. Nie 
je to však podmienka. Úver 
na bývanie so zvýhodnenou 
úrokovou sadzbou je vhodný 
nielen na zabezpečenie si nového 
či obnovu súčasného bývania, ale 
aj na prefinancovanie staršieho 
úveru s vyšším úrokom.

ZAPLATÍME ZA VÁS
Riešenie pre vás máme aj 
v prípade, ak vás tlačí čas, alebo 

ak nechcete prípadne nemôžete 
založiť úver na bývanie 
nehnuteľnosťou. Požiadajte 
v PSS, a. s., o medziúver 
a banka raz ročne, vždy 
v decembri, zaplatí jednu 
mesačnú splátku úrokov 
z neho za vás. V prípade, že sa 
rozhodnete pre medziúver do 
40 tisíc €, v závislosti od jeho 
typu a dĺžky splácania, môžete 
ušetriť aj viac ako 4 tisíc €. Pre 
našich sporiacich klientov platí, 
že až do tejto výšky ho netreba 
ani založiť nehnuteľnosťou. 
Navyše, každému žiadateľovi 
o medziúver sprostredkujeme 
Unikátne poistenie 
domácnosti. Vy sa zabezpečíte 
pred nepriaznivými udalosťami 
a prvé dva roky poistného 
budete mať zdarma. PSS, a. s., 
uhradí poplatok za vás. 
Aj táto ponuka platí do konca 
júna 2014. 

TAK, AKO SME ZIMNÝ ŠATNÍK VYMENILI ZA JARNÉ A LETNÉ 
KÚSKY, ZASLÚŽI SI V TÝCHTO MESIACOCH POZORNOSŤ AJ 

NAŠE BÝVANIE. STARÉ SI PÝTA VÝMENU ZA NOVÉ, PRENÁJOM 
BY MNOHÍ Z NÁS RADI NAHRADILI PRVÝM VLASTNÝM 

BÝVANÍM, A TO SÚČASNÉ SI ZASE ŽIADA O ZMENY V ŠTÝLE 
MODERNÝCH TRENDOV. ZOSTÁVA VYRIEŠIŤ LEN OTÁZKU 

– KTO NÁM NA TO POŽIČIA A ZA AKÝCH PODMIENOK.

Aj na vybavenie domácnosti
Vďaka stavebnému sporeniu 
v PSS, a. s., si zabezpečíte nové 
alebo vynovené bývanie. My 
ale myslíme aj na financovanie 
nábytku či elektroniky v ňom. 
Pre našich klientov máme 
v ponuke úvery na vybavenie 
domácnosti s výhodnými 
podmienkami a nízkym úrokom. 
Dokonca aj bez predkladania 
bločkov a faktúr. 
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