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KARTA VÝHOD

Každý klient PSS, a. s., má nárok na Kartu výhod. V㶞aka nej
môžete nakupova㶇 stavebný materiál alebo služby vo viac ako
800 predajniach na celom Slovensku so z㶃avami až do 50 %!

pre medziúvery založené nehnute㶃nos㶇ou so splatnos㶇ou dlhšou ako
10 rokov, teda nie pre spotrebite㶃ské úvery. Výška zvýhodnenej úrokovej sadzby závisí od druhu úveru a od doby zvolenej ﬁxácie. Tá môže
trva㶇 jeden alebo tri roky. V㶞aka tomu 㶜akajú na klienta menšie mesa㶜né
splátky, 㶜o predur㶜uje využitie úveru so zvýhodneným úrokom nielen
na zabezpe㶜enie nového alebo vynoveného bývania, ale aj na splatenie
staršieho menej výhodného úveru.

NECHAJTE TO NA NÁS

Radosť bývať už od 1,89 % ročne
... alebo nám dovoľte zaplatiť aspoň časť
úrokov z medziúveru za vás
Náš životný štýl sa dynamicky mení a spolu s ním
aj požiadavky na bývanie. To, 㶜o sta㶜ilo kedysi, dnes
už nevyhovuje a to, 㶜o bolo niekedy považované
za nadštandard, je v sú㶜asnosti úplne bežné.

K

to uvažuje o novom alebo vynovenom bývaní ur㶜ite vie,
že nesta㶜í len sledova㶇 trendy v sú㶜asnom bývaní. Dôležité
je tiež pozna㶇 tie najvýhodnejšie spôsoby jeho ﬁnancovania. Jedným z najrozšírenejších a teda aj naj㶜astejšie
využívaných je stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporite㶃ni. Nech sa
pá㶜i, tu je aktuálna ponuka úverov na bývanie, ktoré poskytuje najvä㶜šia
a najúspešnejšia stavebná sporite㶃㶡a na Slovensku. Ur㶜ite si medzi
nimi nájdete taký, ktorý vyhovuje vašim potrebám i možnostiam.
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AJ NA VYBAVENIE DOMÁCNOSTI

V㶞aka stavebnému sporeniu v PSS, a. s., si zabezpe㶜íte
nové alebo vynovené bývanie. My však ﬁnancujeme
aj nákup nábytku 㶜i elektroniky v 㶡om. Pre našich
klientov máme v ponuke úvery na vybavenie domácnosti
s výhodnými podmienkami a nízkym úrokom. Dokonca
aj bez predkladania blo㶜kov a faktúr.

NAOZAJ LACNÉ PENIAZE
Úvery na bývanie sme ušili našim klientom, sú㶜asným i tým budúcim,
doslova na mieru. Úroková sadzba tých najvýhodnejších sa za㶜ína
už od 1,89 % ro㶜ne, 㶜o je až o 3 % menej, ako je naša bežná ponuka.
Bezpochyby je to jedna z najnižších úrokových sadzieb na slovenskom
trhu ﬁnancovania bývania. Pritom požiada㶇 o takýto úver môže prakticky
ktoko㶃vek od 18 až do 62 rokov. Ponuka Prvej stavebnej sporite㶃ne platí

Riešenie sme pripravili aj pre 㶃udí, ktorí si potrebujú poži㶜a㶇 nižšiu
㶜iastku, napríklad na obnovu svojho bývania. A tiež pre tých, ktorí
nechcú alebo nemôžu založi㶇 úver svojím bytom 㶜i rodinným domom.
V tomto prípade vám odporú㶜ame siahnu㶇 po medziúvere do 40 tisíc €,
ktorý sporiacim klientom poskytneme aj bez založenia nehnute㶃nosti.
Manželom alebo partnerom dokonca aj bez ru㶜ite㶃a. To ale z㶞aleka
ešte nie je všetko. Ak budete svoj medziúver zodpovedne spláca㶇, banka zaplatí raz ro㶜ne, vždy v decembri, jednu splátku úrokov z vášho
medziúveru za vás. Na ilustráciu ‒ pri 20-tisícovom medziúvere ušetríte
v závislosti od jeho typu a d㶚žky splácania približne 1400 €. Pri 40-tisícovom to môže by㶇 aj viac ako 4 tisíc €. A ke㶞 už budete s obchodným
zástupcom Prvej stavebnej sporite㶃ne hovori㶇 o podmienkach úveru na
zabezpe㶜enie alebo zve㶃adenie svojho bývania, opýtajte sa tiež na poistenie domácnosti. Môže vám totiž sprostredkova㶇 Unikátne poistenie
vašej domácnosti s nadštandardným krytím rizík s bonusom navyše.
Prvé dva roky poistného vás nebudú stá㶇 vôbec ni㶜. Prvá stavebná
sporite㶃㶡a ich zaplatí za vás.

ODLOŽTE SI SPLÁTKY
Možno sa obávate, ako „utiahnete“ splácanie úveru napr. ak sa vám
narodí die㶇a. Áno, mysleli sme aj na tieto radostné chvíle, ktoré
prinášajú našim klientom zvýšený nápor na ich rodinné rozpo㶜ty. Preto
umož㶡ujeme každému stavebnému sporite㶃ovi, ktorý u nás spláca úver,
do troch mesiacov od narodenia die㶇a㶇a požiada㶇 až o polro㶜ný odklad
úverových splátok. Ak je stavebné sporenie dobré pre vás dospelých,
ur㶜ite bude dobré aj pre vaše deti. Po㶜as spomenutých troch mesiacov
od narodenia die㶇a㶇a môžete v PSS, a. s., uzatvori㶇 pre㶡 zmluvu o stavebnom sporení Junior extra úplne zdarma. Potom je už len na vás, 㶜i a ako
využijete príležitos㶇 na výhodné zhodnotenie svojich vkladov. Isté však
je, že nasporené prostriedky (úroková sadzba na vklady až 2 % ro㶜ne +
štátna prémia aj v tomto roku až 66,39 €) v kombinácii so stavebným
úverom (nízke a garantované splátky) môžu neskôr vášmu potomkovi
výhodne poslúži㶇 pri zabezpe㶜ení si prvého vlastného bývania.
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Úvery na bývanie
s úrokom od 1,89 % ročne
Potrebujete riešiť svoje bývanie?
Uvažujete o kúpe domu alebo bytu?
Plánujete rekonštrukciu?
To všetko vám teraz umožní
náš mimoriadne výhodný úver.

POISTITE SA

Obchodní zástupcovia Prvej stavebnej sporite㶃ne okrem
spomenutého poistenia domácnosti sprostredkúvajú aj poistenie
nehnute㶃nosti, kapitálové životné poistenie a tiež pohrebné
poistenie. Sta㶜í jedno jediné stretnutie s obchodným zástupcom
PSS, a. s., ktorý vás navštívi hoci aj priamo u vás doma,
a môžete sa zabezpe㶜i㶇 pred viacerými rizikami naraz.

Neplatí pre spotrebiteľské úvery.

Infolinka: 02/58 55 58 55
www.pss.sk
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