
Bez zakladania nehnuteľnosti 
Sme banka, ktorá vám poskytne najviac 
prostriedkov na bývanie bez toho, aby ste museli 
svoj úver zabezpečiť nehnuteľnosťou. Vďaka tomu 
ušetríte množstvo peňazí a času pri vybavovaní 
formalít. Bez založenia nehnuteľnosti za výhodných 
podmienok  poskytneme:
● nášmu sporiacemu klientovi až do 50 000 €
● tomu, kto zodpovedne spláca alebo už splatil iný 

úver, do 45 000 €
● občanovi, ktorý nesporí ani nespláca úver, až do 

15 000 € 
ušetríte:

 ■   na poplatku za znalecký posudok
 ■   za vklad do katastra nehnuteľností
 ■   za dodatočné poistenie nehnuteľnosti

Potrebujete viac peňazí?
Ak potrebujete viac prostriedkov na kúpu alebo výstavbu 
svojho bývania, ako spomenutých 50 000 €, žiadny problém. 
Svoj úver na bývanie však už budete musieť založiť bytom, 
rodinným domom alebo hoci aj kupovanou nehnuteľnosťou:
● výška úveru do 170 000 €, pre manželov do 340 000 €
● splatnosť úveru až 30 rokov
● úroková sadzba tohto úveru je nižšia ako v prípade 

úveru bez zabezpečenia nehnuteľnosťou
● nízky úrok v kombinácii s dlhou dobou splatnosti 

znamená nízke mesačné splátky úveru
● výhodný je tiež na prefinancovanie úveru z inej banky

Obnovte, vylepšite a ušetrite  
V obnovenom bytovom dome budete bývať lepšie, 
krajšie, bezpečnejšie, zdravšie a najmä lacnejšie. 
Na platbách za energie môžete ušetriť aj viac ako 
50 %. Financujte obnovu svojho bytového domu 
prostredníctvom úveru od PSS, a. s.:
● úroková sadzba úveru už od 1,49 % ročne
● splatnosť úveru od 10 do 30 rokov 
● výška úveru podľa vašich potrieb a možností...
● ... aj bez založenia bytového domu či bytov

Úver aj pre seniorov  
Približne každý náš desiaty klient 
má viac ako 60 rokov. Aj preto sme 
sa rozhodli ešte viac zvýhodniť túto 
vekovú skupinu ľudí, ktorí využívajú 
stavebné sporenie v PSS, a. s., najmä na 
modernizáciu a rekonštrukciu bývania:
● každý náš klient má po splnení 

podmienok nárok na stavebný úver, 
a to bez ohľadu na svoj vek 

● tým, ktorí potrebujú finančné 
prostriedky  skôr, ako splnia 
podmienky na získanie stavebného 
úveru, po novom poskytneme 
úver až do veku 68 rokov, aj bez 
predchádzajúceho sporenia

Nezabudnite na zariadenie   
Mysleli sme aj na to, že sa vám zídu prostriedky 
i na kúpu nábytku či spotrebnej  elektroniky. 
Riešením je náš úver na zariadenie domácnosti:
● nízka a garantovaná úroková sadzba
● do výšky až 7 000 € 
● aj bez ručiteľa, bločkov a faktúr
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