
Pomôžeme vám zariadiť vašu domácnosť

Vedia to špecialisti na fi nancova-
nie bývania v Prvej stavebnej 
sporiteľni, ktorí tentoraz svoju 

pozornosť upriamili na úvery určené na 
vybavenie domácnosti. Podmienky ich 
poskytovania upravili tak, že v súčas-
nosti je „šťastná sedmička“, určená na 
kúpu spotrebnej elektroniky, svietidiel, 
nábytku a množstva ďalších vecí do 
domácnosti, dostupná prakticky pre 
každého. 

Prečo sedmička
Úvery na vybavenie domácnosti 
poskytuje Prvá stavebná sporiteľňa 
do výšky 7-tisíc €. Ich splatnosť môže 

trvať až 7 rokov. Aj úroková sadzba 
týchto úverov v sebe ukrýva sedmič-
ku. Pokojne sa presvedčte sami, že 
patrí k najnižším úrokovým sadzbám 
spotrebiteľských úverov na trhu. Navyše, 
je nemenná počas celej doby splácania. 
Keď sa rozhodnete pre úver vo výške 
spomenutých 7 tisíc € a s maximálnou, 
teda 7-ročnou splatnosťou, po rozpočí-
taní mesačnej splátky úveru na dni vám 
vyjde, že každé dva dni splácania úveru 
vás budú stáť približne 7 €. 

Prečo šťastná
Úvery na vybavenie domácnosti 
poskytuje PSS, a. s., svojim klientom už 
dlhšie. Po novom sa však šťastie môže 
usmiať prakticky na každého. Nárok 
na takýto úver, ktorý netreba zakladať 
nehnuteľnosťou, majú naši sporiaci 
klienti, ale aj ľudia, ktorí zodpovedne 
splácajú, prípadne už splatili úver 
v Prvej stavebnej sporiteľni či v akejkoľ-
vek inej banke. Poskytneme ho dokon-
ca aj tým, ktorí doteraz vôbec nesporili 
alebo nesplácali úver. Výhodou je i to, 
že nie je potrebné dokladovať účel, na 
ktorý ste tento úver použili, bločkami 
ani faktúrami.  

Postaráme sa o vás
Aj vy cítite, že výhodný úver na vyba-
venie domácnosti od Prvej stavebnej 
sporiteľne je tým správnym riešením pre 
fi nancovanie vybavenia vašej domác-
nosti? Ak je to tak, oslovte niektorého 
z tisícky obchodných zástupcov PSS, a. s., 
ktorí sú vám k dispozícii. Ich zoznam náj-
dete na www.pss.sk alebo zavolajte na 
číslo 02/58 55 58 55. Stretnú sa s vami 
kedykoľvek a kdekoľvek si poviete. Ak 
si to budete želať, prídu za vami hoci 
aj domov. Pomôžu vám nielen s fi nan-
covaním vášho bývania, na požiadanie 
vám sprostredkujú aj kvalitné poistenie 
domu, bytu, domácnosti, a tiež životné 
i pohrebné poistenie. A to je už naozaj 
komplexná starostlivosť, ktorá sa oplatí.  

Bývanie je jednou 
zo základných potrieb 
človeka. A keď sa nám 
podarí zabezpečiť si strechu 
nad hlavou, zvyčajne 
začneme uvažovať, ako si 
bývanie zariadiť tak, aby 
spĺňalo naše potreby, vkus 
aj možnosti.  

Hrajte o 20 x 300 €!
Ak sa rozhodnete pre náš úver na vybavenie domácnosti a banka vašu žiadosť 
schváli do konca augusta 2015, za odmenu vás zaradíme do žrebovania 
o dvadsať 300-eurových výhier. Šťastlivcom pripíšeme prostriedky na účet 
stavebného sporenia.

TIP PRE VÁS
S príchodom leta sme znížili štan-
dardné úrokové sadzby úverov na 
bývanie. U tých najvýhodnejších až 
o pol percenta. Informujte sa 
u najbližšieho obchodného zástup-
cu PSS, a. s., na čo teraz máte pri 
fi nancovaní svojho bývania nárok. 
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