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Výborná ponuka  
pre Vaše lepšie býVanie
Možností, ako si zmeniť, vylepšiť, zmodernizovať alebo jednoducho vynoviť svoje bývanie, je 
nepreberné množstvo. Inšpirácie nájdete prakticky na každom kroku. Fantázii sa medze nekladú. 
Potrebujete však vyriešiť aj otázku, kto vám pomôže s financovaním vašich smelých plánov. 
Dlhodobo vynikajúcou voľbou je stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni. 

stavebné sporenie

Najväčšia a najúspešnejšia stavebná spori-
teľňa na Slovensku však vyniká nielen vo 
financovaní kúpy, výstavby alebo obnovy 
bývania. Poskytuje tiež výhodné úvery na 
vybavenie domácnosti. Nech sa páči, pre-
svedčte sa sami. 

najprV si nasporte
Ak sa chystáte investovať do svojho bývania, 
je vhodné, aby ste sa dôkladne pripravili. Sta-
vebné sporenie v PSS, a. s., vám to bezpečne 
a efektívne umožní. Líder na slovenskom 
trhu stavebného sporenia nadštandardne 
zhodnotí vaše vklady na účte stavebného 
sporenia s úrokom až 1,75 % ročne. Každý, 

kto sporí, má nárok na štátnu prémiu. Aj 
v tomto roku opäť v maximálnej výške až 
66,39 €. Navyše, vklady stavebných sporite-
ľov sú chránené až do výšky 100-tisíc €. 

riešenia na mieru
Cesta k novému alebo lepšiemu bývaniu 
väčšinou vedie cez stavebný úver s nízkym 
a počas celej doby splácania nemenným 
úrokom. Stavebný úver až do 50-tisíc € 
nevyžaduje dokladovanie výšky príjmov, 
po splnení podmienok má naň zákonný 
nárok každý stavebný sporiteľ a netreba 
ho ani zakladať nehnuteľnosťou. To ocení 
každý, kto nechce alebo nemôže založiť úver 

v  prospech banky svojím bytom či rodin-
ným domom. Pravda, môžete sa rozhodnúť 
tiež pre iné – rýchlejšie riešenia – v podobe 
pestrej ponuky medziúverov. Tie najvý-
hodnejšie vám poskytneme s rovnako vý-
hodnými podmienkami, ako majú stavebné 
úvery. Ak však potrebujete prostriedky na 
bývanie okamžite, požičiame vám aj bez 
predchádzajúceho sporenia. A to až do 
výšky 170-tisíc €, manželom a partnerom 
dokonca až dvojnásobok. 

aj na VybaVenie  
domácnosti
PSS, a. s., však myslí i na financovanie 
vybavenia domácnosti. Banka začiatkom 
tohtoročného leta rozšírila ponuku tohto 
typu úveru tak, že oň môže požiadať nielen 
stavebný sporiteľ, ale prakticky ktokoľvek. 
Reč je o úvere až do výšky 7-tisíc € so splat-
nosťou maximálne 7 rokov. Jeho význam-
nou prednosťou je nízka úroková sadzba, 
ktorá sa nezmení počas celej doby spláca-
nia. Patrí k najnižším na trhu. Výhodou je 
tiež, že nemusíte dokladovať účel, na ktorý 
poskytnuté prostriedky použijete. Oslobodili 
sme vás od otravného predkladania bločkov 
či faktúr. Pokojne si porovnajte naše úvero-
vé podmienky s konkurenčnými ponukami 
a presvedčte sa sami o ich výhodnosti. 

postaráme sa o Vás
Potrebujete viac informácií? Oslovte niekto-
rého z tisícky obchodných zástupcov Prvej 
stavebnej sporiteľne. Ich zoznam nájdete 
na www.pss.sk alebo zavolajte na číslo 
02/58 55 58 55. Stretnú sa s vami kedykoľvek 
a kdekoľvek si poviete. Na požiadanie vám 
sprostredkujú aj kvalitné poistenie domu, 
bytu, domácnosti a tiež životné i pohreb-
né poistenie. A to je už naozaj komplexná 
starostlivosť, ktorá sa oplatí.

tip pre Vás

PSS, a. s., v lete znížila štandardné 

úrokové sadzby úverov na bývanie – pri 

tých najvýhodnejších až o pol percenta. 

Informujte sa u najbližšieho obchodného 

zástupcu PSS, a. s., na čo máte teraz pri 

financovaní svojho bývania nárok. 


