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Tak, ako je pre vás dôležitá každá 
miestnosť vášho bytu či rodinného 
domu, pre nás je dôležité, aby sme 
vám zabezpečili tie najvýhodnejšie 
podmienky financovania bývania. 
Preto teraz Prvá stavebná sporiteľ-
ňa zásadne znížila úrokové sadzby 
svojich medziúverov. Navyše platí, 
že čím viac peňazí si u nás požičiate, 
tým nižší úrok na svoj úver dostane-
te. Presvedčte sa sami.

Meníme bývanie na domov
Začnime výhodnými úvermi na vy-
bavenie domácnosti. Pre klientov 
PSS, a. s., sú k dispozícii s nízkym 
úrokom, ktorý sa nezmení počas ce-
lej doby splácania. Garantujeme 
vám, že tento úrok patrí k najvýhod-
nejším na slovenskom bankovom tr-
hu. Výška úverov na vybavenie do-
mácnosti sa v PSS, a. s., pohybuje od 
1 500 do 7-tisíc €, pri manželskom 
páre až do 10-tisíc €. Pritom u nás 
nebudete potrebovať ručiteľa, bloč-
ky ani faktúry svedčiace o účele po-
užitia požičaných peňazí. 

Lacno a bez papierovania
Hovoríte, že vybavenie domácnosti 
si chcete nechať až na koniec? Že naj-
prv plánujete vymurovať bytové 
jadro, vymeniť okná, položiť novú 
podlahu, prestavať kúpeľňu, kúpiť 
modernú kuchynskú linku, osadiť 
na mieru vyhotovené vstavané skri-
ne... V poriadku. Na obnovu vášho 
bytu alebo rodinného domu vám  
poskytneme medziúver so zníženým 
úrokom – oproti obdobiu do 1. sep-
tembra 2014 až o  celé jedno per-
cento. Pritom náš sporiaci klient ho 

až do výšky 40-tisíc € ani nemusí 
zakladať nehnuteľnosťou. Je to úver 
s podobnými parametrami, ako ma-
jú spotrebiteľské úvery, ktoré sa na 
Slovensku veľmi často využívajú na 
financovanie obnovy bývania. S tým 
rozdielom, že medziúver z PSS, a. s., 
má dva- až trikrát nižšiu úrokovú 
sadzbu! 
 Toto je spôsob, ako ušetriť v zá-
vislosti od výšky a typu úveru stov-
ky až tisíce eur. Ďalšie prostriedky 
usporíte vďaka odbúraniu zbytočné-
ho papierovania v  podobe znalec-
kých posudkov, vkladu do katastra 
nehnuteľností či dodatočného pois-
ťovania bytu alebo rodinného domu. 
A vystačíte si len s  jedným ručite-
ľom. Manželia dokonca nepotrebu-
jú ručiteľa vôbec. S  týmto úverom 
ušetríte nielen množstvo peňazí, 
ale aj času a  tiež poriadnu dávku 
svojej trpezlivosti.

Naozaj nízky úrok
Možno však patríte k  tým ľuďom, 
ktorí potrebujú viac peňazí na kúpu 
bytu alebo výstavbu rodinného do-
mu. V tom prípade vám odporúča-
me medziúver zabezpečený nehnu-
teľnosťou. Aj teraz máme pre vás 
niekoľko dobrých správ. Napríklad, 
že u týchto úverov, ktoré jednotliv-
com poskytujeme do výšky 170-ti-
síc € a manželom, resp. partnerom 
do 340-tisíc €, sme znížili úroky až 
o 1,2 %! V súčasnosti sa ich úroko-
vá sadzba začína už od 3,69 % roč-
ne, čo je najnižší neakciový úrok 
medziúveru v histórii Prvej staveb-
nej sporiteľne. To ale nie je všetko. 
Keď po istom čase splácania splníte 

podmienky na získanie stavebné- 
ho úveru, zistíte, že jeho úroková 
sadzba je ešte nižšia. Najväčšia sta-
vebná sporiteľňa na Slovensku pos-

kytuje stavebné úvery s  garanto- 
vaným úrokom už od 2,9 % ročne, 
pričom jeho splátky sú nemenné od 
prvej až po úplne poslednú. 

Alebo sa najprv pripravte
Samozrejme, nie každý potrebuje 
využiť úverovú ponuku Prvej staveb-
nej sporiteľne okamžite, nech je ako-
koľvek výhodná. S nami sa môžete 
na investíciu do svojho bývania aj 
dôkladne a  bezpečne pripraviť.  
PSS, a. s., zhodnocuje vklady svojich 
klientov garantovaným až 2-per-
centným ročným úrokom. Každý 
stavebný sporiteľ má aj v tomto roku 
nárok na štátnu prémiu v maximál-
nej výške až 66,39 €. Pritom vaše  

peniaze sú chránené až do výšky 
100-tisíc €. 
 Zostáva jediné. Obráťte sa na kto-
réhokoľvek obchodného zástupcu 
Prvej stavebnej sporiteľne a požia-
dajte ho, aby spočítal a porovnal vý-
hodnosť našich úverov, resp. spore-
nia s  konkurenčnými ponukami. 
Zoznam obchodných zástupcov  
PSS, a. s., s  kontaktmi nájdete na 
www.pss.sk.
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Šetríme vaše peniaze aj čas
...a vy môžete bývať presne podľa svojich predstáv
Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok a šťastie 
sa šíri z kuchyne. Že najdôležitejší priestor pre 
rodinu je obývacia izba. Že deti by mali dostať 
len to najlepšie vrátane svojho vlastného 
životného priestoru. A že kvalita bývania sa 
pozná podľa prevedenia kúpeľne a WC.

Za menej či zdarma
	 Uzatvorenie	novej	zmluvy	o staveb-

nom	sporení	v úverovej	tarife	v súčasnosti	
stojí	len	20	€.	

	 Ak	žijete	v bytovom	dome,	ktorý	v tomto	
alebo	minulom	roku	čerpal	úver	na	obnovu	
z PSS,	a.	s.,	požiadajte	nás	o úver	napríklad		
na	rekonštrukciu	svojho	bytu	a my	vám	ho	
poskytneme	bez	poplatku	za	spracovanie.

Nezabudnite na poistenie
Obchodní	zástupcovia	Prvej	stavebnej	sporiteľne	vám	
sprostredkujú	na	požiadanie	aj:

	 poistenie	domu	či	bytu,		 			poistenie	domácnosti,
	 kapitálové	životné	poistenie.

Vybavenie	poistenia	je	jednoduché	a už	v základnej	cene	sú	zahr-
nuté	aj	špeciálne	poistné	riziká.	Navyše,	je	tu	pre	vás	bez	ohľadu		
na	to,	či	ste,	alebo	sa	len	plánujete	stať	naším	klientom.

Ušetrite s Kartou výhod
Prvá	stavebná	sporiteľňa	všetkých	svojich	klientov	odmeňu-
je	Kartou výhod.	Jej	držiteľ	môže	nakupovať	stavebný	materiál,	
výrobky	i služby	vo	viac	ako	700	firmách	so zľavou až do 50 %.	


