
PSS, A. S. – ÚSPEŠNÁ A OCENENÁ

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA 
JE NIELEN NAJVÄČŠIA, ALE AJ 
NAJÚSPEŠNEJŠIA STAVEBNÁ 
SPORITEĽŇA NA SLOVENSKU. 
SVEDČIA O TOM VIACERÉ OCENENIA 
ZA PREDCHÁDZAJÚCI ROK:
–  ZLATÁ MINCA V KATEGÓRII 

STAVEBNÉ SPORENIE
–  NAJLEPŠIA BANKA NA SLOVENSKU 

V ANKETE BEST BANK
–  2. – 3. MIESTO V ANKETE TREND 

BANKA ROKA
–  TOP FIREMNÝ FILANTROP

Bývajte lepsie     s Prvou stavebnou sporitelnou

TÚŽITE PO LEPŠOM, KRAJŠOM ČI PRVOM VLASTNOM BÝVANÍ, ALE 

ÚVER, KTORÝ POTREBUJETE NA SPLNENIE SVOJHO SNA, NECHCETE ALEBO 

NEMÔŽETE ZABEZPEČIŤ NEHNUTEĽNOSŤOU? PRÁVE NA VÁS MYSLELI V PRVEJ 

STAVEBNEJ SPORITEĽNI, KTORÁ V SÚČASNOSTI POSKYTUJE MIMORIADNE 

VÝHODNÉ ÚVERY NA BÝVANIE BEZ TOHO, ABY STE POSKYTNUTÉ PROSTRIEDKY 

MUSELI ZAKLADAŤ SVOJÍM BYTOM ALEBO RODINNÝM DOMOM V PROSPECH BANKY.

Špecialisti na financovanie bývania z PSS, a. s., 
vám za týchto podmienok požičajú viac ako in-
de a zároveň to bude aj lacnejšie. Presvedčte sa 
sami, že s najúspešnejšou stavebnou sporiteľňou 
na Slovensku máte naplnenie svojich predstáv 
o bývaní doslova na dosah ruky.

Čo na to potrebujete
Povedzme, že máte uzatvorenú zmluvu o staveb-
nom sporení v PSS, a. s., a sporíte si na ňu. Alebo 
že zodpovedne splácate resp. už ste splatili úver 
na bývanie v PSS, a. s., či v akejkoľvek inej banke. 
Jednoduché, však? Potom už zostáva len sa 
preukázať dostatočným príjmom na uhrádzanie 
mesačných splátok a máte vyhraté. Takýto 
vysoký úver, prakticky bez akejkoľvek zábezpeky, 
vám neposkytne hocikto. Pokojne si porovnajte 
ponuku PSS, a. s., s ponukami iných bánk. 
Nemenej dôležitá je tiež výška úrokovej sadzby 

Pripravili sme pre vás
Kvalitné úvery pre 
vase kvalitné bývanie

Naozaj výhodné riešenie
Prvá stavebná sporiteľňa vám v súčasnosti bez 
založenia nehnuteľnosti požičia prostriedky až 
do výšky 50-násobku priemerného mesačného 
platu. V prepočte a zaokrúhlené nahor to môže 
byť suma až do 45 tisíc €! Za tieto peniaze si do-
kážete naozaj zásadným spôsobom zmeniť svoje 
súčasné bývanie, prispôsobiť ho momentálnym 
potrebám či obnoviť podľa aktuálnych dizajnér-
skych trendov. Môžete si zaň dokonca kúpiť 
aj menší byt alebo rodinný dom. Samozrejme, 
v závislosti od lokality, veľkosti a veku stavby.

AJ NA VYBAVENIE DOMÁCNOSTI

AK UŽ MÁTE STRECHU NAD HLAVOU, 
ALE STÁLE VÁM CHÝBA NÁBYTOK, 
TELEVÍZOR ČI SVIETIDLÁ, SIAHNITE PO 
ÚVERE NA VYBAVENIE DOMÁCNOSTI. 
PSS, A. S., VÁM HO POSKYTNE 
S VÝHODNÝM ÚROKOM, DOKONCA AJ 
BEZ BLOČKOV A FAKTÚR.

NEZABUDNITE NA POISTENIE

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA 
PSS, A. S., VÁM NA POŽIADANIE 
SPROSTREDKUJÚ AJ POISTENIE 
DOMU ČI BYTU, POISTENIE 
DOMÁCNOSTI, KAPITÁLOVÉ 
ŽIVOTNÉ POISTENIE ALEBO 
POHREBNÉ POISTENIE.
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úveru. Spravidla je dva až trikrát 
nižšia ako u spotrebiteľských 
úverov, ktoré sa na Slovensku 
najčastejšie využívajú na rekon-
štrukciu bývania.

Ušetrite, ušetrite, ušetrite
S úverom na bývanie do 45
tisíc € bez založenia nehnuteľ-
nosti od Prvej stavebnej sporiteľne 
ušetríte nie raz ani dvakrát, ale hneď tri razy. Najprv to bude na jeho 
mesačných splátkach, ktoré sú nižšie, ako u porovnateľných spotrebiteľ-
ských úverov. Druhýkrát ušetríte na poplatkoch za administratívu. Tým, že 
tento úver netreba zakladať nehnuteľnosťou, nemusíte platiť za znalecký 
posudok, vklad na katastri nehnuteľností ani za dodatočné poisťovanie 
nehnuteľnosti. No a tretíkrát ušetríte aj množstvo času, ktorého hodnota je 
pre mnohých nevyčísliteľná.

Mysleli sme na všetko
V prípade, že potrebujete viac prostriedkov ako spomenutých 45 tisíc €, 
napríklad na kúpu väčšieho bytu alebo výstavbu nového rodinného 
domu, PSS, a. s., vám poskytne medziúver, ktorý však už budete musieť 
zabezpečiť nehnuteľnosťou. A nezabudnite na to, že stavební sporitelia 
po splnení vopred určených podmienok majú zákonný nárok na stavebný 
úver s výhodným úrokom, ktorý sa nezmení počas celej doby splácania.

Aj na obnovu bytových domov
Prvá stavebná sporiteľňa sa už 16 rokov venuje aj financovaniu obnovy 
bytových domov. Výsledkom je nielen krajšie a bezpečnejšie bývanie, ale 
aj nemalé úspory na platbách za kúrenie a teplú vodu. PSS, a. s., doteraz 
prefinancovala obnovu každého ôsmeho bytového domu na Slovensku 
a v súčasnosti na túto činnosť poskytuje úvery, s úrokovou sadzbou fixova-
nou na jeden rok, už od 1,99 % ročne.

Existujú však aj iné riešenia. Platí, že čím vyšší je úver a čím dlhšia je jeho 
splatnosť, tým nižšia bude úroková sadzba úveru. Jej fixácia môže trvať 
5 rokov, ale aj celú dobu splatnosti úveru, ktorú prispôsobíme podľa po-
žiadaviek klienta a výšky mesačnej tvorby fondu opráv a údržby bytového 
domu. Reálne môže trvať od 10 do 30 rokov. Úroková sadzba úverov urče-
ných na významnú obnovu bytových domov sa stanovuje individuálne.

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

Som Lišiak. Mojou misiou je 
priniesť vám lepšie bývanie.
Teraz môžete získať to,
na čo by ste inak dlho čakali. 

Bývajte lepšie vďaka úveru:
• do výšky 50-násobku
 mesačného platu
• až do 45 000 eur
• bez založenia bytu alebo domu

Meníme vaše
bývanie na domov.

ÚVER NA BÝVANIE
BEZ ZALOŽENIA NEHNUTEĽNOSTI
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TIP PRE VÁS

MNOŽSTVO ĎALŠÍCH UŽITOČ-
NÝCH RÁD A INFORMÁCIÍ, AKO SI 
ZABEZPEČIŤ RESP. PREFINANCO-
VAŤ SVOJE BÝVANIE, NÁJDETE 
V KLIENTSKOM ČASOPISE PSS, A. S., 
DOMa. JEHO ELEKTRONICKÚ 
VERZIU NÁJDETE NA STRÁN-
KE WWW.PSS.SK ALEBO SI HO 
STIAHNITE DO SVOJHO TABLETU 
ČI MOBILU CEZ GOOGLE PLAY 
ALEBO APP STORE.
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