
Jednu z najlepších ponúk na trhu 
financovania bývania nájdete 

v najväčšej a najúspešnejšej stavebnej 
sporiteľni na Slovensku. 

DÔVERA A POROZUMENIE
Prvá stavebná sporiteľňa veľmi dobre 
rozumie potrebám ľudí, ktorí túžia 
po krajšom, lepšom alebo po svojom 
prvom vlastnom bývaní. Preto od 
1. februára 2015 začala s poskytovaním 
prostriedkov bez zábezpeky úveru 
nehnuteľnosťou až do výšky 50-násobku 
priemerného mesačného platu. Že 
neviete, koľko to vlastne je? Vzhľadom 
na jednoduchšie narábanie s číslami 
a väčšiu zrozumiteľnosť sme túto 
sumu zaokrúhlili smerom nahor až na 
45-tisíc €! Za tieto peniaze si dokážete 
kúpiť menší byt, stavebný pozemok či 
starší rodinný dom a určite aj kráľovsky 
zrekonštruovať svoje súčasné bývanie. 
Pýtate sa, ako je možné, že vám vieme 
požičať tak veľa peňazí aj bez založenia 
úveru nehnuteľnosťou v prospech banky? 
My tomu hovoríme dôvera. 

BEZ ZAKLADANIA 
NEHNUTEĽNOSTI Stačí, aby 
ste patrili k našim sporiacim klientom 
alebo aby ste v PSS, a. s., či v inej 
banke v minulosti zodpovedne a načas 
splácali, resp. splatili iný úver. A ešte, 
aby ste preukázali, že vaše príjmy sú 
dostatočne vysoké na splácanie úveru. 
To vás oprávňuje požiadať PSS, a. s., 
o spomenutý úver na kúpu, výstavbu 
alebo obnovu bývania až do výšky 
45-tisíc € bez toho, aby ste ho museli 
založiť bytom, rodinným domom alebo 
stavebným pozemkom. Pokojne si 
porovnajte, či vám za týchto podmienok 
požičajú niekde inde viac. A priaznivá 
bude aj úroková sadzba tohto úveru. 
V porovnaní so spotrebiteľskými úvermi, 

ktoré sa často využívajú na obnovu 
bývania, je dva- až trikrát nižšia. 

S NAMI UŠETRITE 
TRIKRÁT Povedzme si teraz, koľko 
ušetríte na tom, že svoj úver nebudete 
musieť zabezpečovať nehnuteľnosťou. 
Nebudete musieť volať znalca, aby 
vypracoval posudok na váš byt alebo 
rodinný dom. Nemusíte platiť poplatok 
za návrh na vklad záložného práva na 
katastri. A nemusíte ani dodatočne 
poisťovať svoju nehnuteľnosť. Vďaka 
tomu ušetríte niekoľko stoviek eur, 
množstvo času a tiež svojej trpezlivosti. 
Inak povedané, ušetríte hneď trikrát. 

POTREBUJETE EŠTE VIAC?
Pravda, ak chcete začať s výstavbou 
rodinného domu alebo ste sa rozhodli 

pre kúpu bytu presne podľa svojich 
predstáv, zrejme budete potrebovať 
viac ako spomenutých 45-tisíc €. 
V tom prípade vám odporúčame úver 
na bývanie z PSS, a. s., ktorý však už 
budete musieť založiť nehnuteľnosťou.  

Viac informácií vám ochotne 
a bezplatne poskytnú obchodní 
zástupcovia PSS. a. s. Ich zoznam 
nájdete na www.pss.sk alebo 
volajte na 02/58 55 58 55.

Kvalitné bývanie  
s kvalitným financovaním
Viac ako štvrtina mladých ľudí do 30 rokov ešte stále žije pod jednou strechou 
so svojimi rodičmi. Vyplynulo to z prieskumu Slovenskej akadémie vied. Jedným 
z hlavných dôvodov tohto stavu je nízka dostupnosť bývania. Napriek tomu, že „hotel 
mama“ poskytuje odrastajúcim deťom príjemné útočisko, aj ten najväčší maznáčik 
sa skôr či neskôr osamostatní. Kľúčovou otázkou je, kde má na to vziať dostatok 
prostriedkov za čo najvýhodnejších podmienok.

 � do 15 000 € – medziúver aj pre úplne 
nového klienta,

 � do 45 000 € – medziúver pre klienta, ktorý 
sporí, resp. zodpovedne spláca alebo už 
splatil iný úver,

 � do 50 000 € – stavebný úver bez 
dokladovania výšky príjmu.

Koľko vám požičiame bez 
založenia nehnuteľnosti
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