
Problém so zabezpečením si nového, lepšieho, 
krajšieho alebo prvého vlastného bývania majú najmä 
mladí ľudia po skončení školy, ktorí stoja s nízkym 
alebo žiadnym príjmom na prahu samostatného 
života. Našťastie, existujú spôsoby, ako zvládnuť aj 
veľkú investíciu elegantne a pohodlne. Výborným 
riešením je napríklad stavebné sporenie v Prvej 
stavebnej sporiteľni. Doteraz viac ako dva milióny 
stavebných sporiteľov sú jasným dôkazom. 

Výhodne a dôkladne
Predpokladom pre využívanie výhod stavebného 

sporenia je uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení. 
Ak sa rozhodnete najprv pre dôkladnú prípravu svojich 
financií na bývanie, nech sa páči. PSS, a. s., zhodnotí 
vaše vklady až 2-percentným ročným úrokom. Kto 
sporí, má nárok aj na štátnu prémiu. V tomto roku 
opäť v maximálnej výške až 66,39 eura ročne. A po 
splnení vopred stanovených podmienok má každý 
náš dospelý klient zákonný nárok na stavebný úver 
s nemenným úrokom už od 2,9 % ročne.   

Ušetrite stovky až tisíce eur
Ak vás tlačí čas, môžete siahnuť po niektorom 

z našich úverov na bývanie. Dokonca aj bez 
počiatočného vkladu či predchádzajúceho sporenia. 
Požiadajte o medziúver do konca apríla a čaká 
na vás odmena. Vždy v decembri vám odpustíme 
splátku úrokov vášho medziúveru, ba čo viac, my ju 
zaplatíme za vás. 

V prípade, že sa rozhodnete pre medziúver do výšky 
40 tisíc eur, v závislosti od jeho typu a dĺžky splácania, 
môžete ušetriť aj viac ako 4-tisíc eur. Ak patríte 
k našim sporiacim klientom, nebudete ho musieť 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. 

Odložte si splátky 
Mysleli sme aj na rodiny s deťmi. Každému 

klientovi, ktorý u nás zodpovedne spláca úver a narodí 
sa mu dieťa, umožníme polročný odklad úverových 
splátok. Dôležité je, aby žiadosť o odklad podal do 
troch mesiacov od radostnej udalosti. Ak je stavebné 
sporenie dobré pre vás, dospelých, určite bude dobré 
aj pre vaše deti. Počas spomenutých troch mesiacov 
od narodenia dieťaťa môžete v PSS, a. s., uzatvoriť 
preň zmluvu o stavebnom sporení Junior extra úplne 
zdarma. Potom je už len na vás, či a ako využijete 
príležitosť na výhodné zhodnotenie svojich vkladov. 
Isté však je, že nasporené prostriedky v kombinácii so 
stavebným úverom môžu neskôr vášmu potomkovi 
výhodne poslúžiť pri zabezpečení si prvého vlastného 
bývania.  

Viac informácií získate u obchodných zástupcov 
Prvej stavebnej sporiteľne, alebo na čísle 
02/58 55 58 55 či na www.pss.sk.

My zaplatíme za vás. A vy? Predsa ušetríte
Bývanie na Slovensku je teraz dostupnejšie ako v minulosti. Stále je 
však pre väčšinu občanov limitované hlavne finančnými možnosťami. 
A to i napriek tomu, že mzdy pozvoľna rastú, cena bytov i rodinných 
domov stagnuje resp. mierne klesá a ponuky bánk financujúcich 
bývanie sú v súčasnosti výhodnejšie ako v minulosti.
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