
SPLŇTE SI AJ VY SEN  
O NAJLEPŠOM BÝVANÍ

BÝVANIE NA DOBREJ ADRESE V KRÁSNOM, PRIESTRANNOM, SLNEČNOM A BEZPEČNOM 
BYTE ČI RODINNOM DOME, TO JE SEN NEJEDNÉHO Z NÁS. V SÚČASNOSTI VŠAK UŽ 

NIE JE POTREBNÉ LEN TÚŽOBNE HĽADIEŤ NA BÝVANIE SVOJICH SNOV. DNES JE JEHO 
DOSTUPNOSŤ VYŠŠIA, AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM. 

advertoriál

S  viacerými zaujímavými riešeniami prichá-
dza jedna z najrenomovanejších bánk na slo-
venskom trhu. Prvá stavebná sporiteľňa už 
takmer štvrťstoročie financuje bývanie na Slo-
vensku a  za  ten čas uspokojila viac ako dva 
milióny klientov. 

Pre ľudí s nižším príjmom
Najväčšia stavebná sporiteľňa u nás v súčas-
nosti prináša ľuďom, ktorí potrebujú finan-
covať kúpu, výstavbu alebo obnovu svojho 
bývania, úvery na bývanie s mimoriadne vý-
hodnými podmienkami. Tomu, kto si sporí 
na svojom účte stavebného sporenia, poskyt-
ne až do 50 000 € bez založenia požičaných 
prostriedkov nehnuteľnosťou v  prospech banky. Je to viac, ako by 
vám za týchto podmienok poskytol ktokoľvek iný. To ale nie je všetko. 
Na  svoj úver získate priaznivú úrokovú sadzbu a  dlhú dobu splat-
nosti – až 30 rokov. Výsledkom kombinácie týchto skutočností je, že 
mesačná splátka vášho úveru bude naozaj nízka a teda, že si ho môžu 
dovoliť aj ľudia s nižšími príjmami. 

Aj pre neznámeho klienta
Možno namietate, že nie ste sporiacim klientom Prvej stavebnej 
sporiteľne. Nevadí. Ak ste niekedy zodpovedne splácali, alebo ešte 
splácate nejaký úver, PSS, a. s., vám poskytne bez zakladania úveru 
nehnuteľnosťou prostriedky až do výšky 45 000 €. A ak nesporíte ani 
ste nikdy nič nesplácali, teda ste pre banku neznámy klient, za rovna-
kých podmienok môžete mať financie na svoje bývanie do 15 000 €.  

Dodáme len, že tento úver sa najčas-
tejšie využíva na  rekonštrukciu 
bývania alebo na  dofinancovanie 
hypotekárneho úveru, ktorý dnes 
už pravdepodobne nedostanete 
plnej v cene nehnuteľnosti. 

Ešte výhodnejšie podmienky
Môže sa stať, že budete potrebovať 
viac prostriedkov, ako spomenutých 
50 000 €. V  tom prípade vám odporú-
čame úver zabezpečený rodinným domom, 
bytom, stavebným pozemkom alebo hoci aj kupovanou nehnuteľ-
nosťou. Získate ho s  ešte výhodnejšou úrokovou sadzbou ako ten 
predchádzajúci. Prvá stavebná sporiteľňa vám prostredníctvom neho 

poskytne prostriedky až do 170-tisíc €. Man-
želom alebo životným partnerom dokonca 
dvojnásobok, teda do  340-tisíc €. Financie 
do  výšky 90 % z  úveru banka uvoľní krátko 
po podpise úverovej zmluvy, aby klient mo-
hol čo najskôr začať uskutočňovať svoje zá-
mery s  novým bývaním. Zvyšok PSS, a. s., 
poskytne po zdokladovaní účelu ich využitia. 

Ďalšie informácie vám ochotne a  bezplatne  
poskytnú obchodní zástupcovia Prvej stavebnej 
sporiteľne. Stretnú sa s vami kedykoľvek a kde-
koľvek. Ich zoznam nájdete na  www.pss.sk,  
alebo zavolajte na číslo 02/58 55 58 55.

TIP PRE VÁS
S výhodným úverom 

od Prvej stavebnej 
sporiteľne môžete 

splatiť svoje staršie 
a nevýhodnejšie úvery 

z iných bánk, ktoré 
ste v minulosti použili 

na financovanie bývania. 

POTREBUJETE ZARIADIŤ 
DOMÁCNOSŤ?
AK UŽ MÁTE STRECHU 
NAD HLAVOU, ALE 
STÁLE VÁM CHÝBAJÚ 
SPOTREBIČE, NÁBYTOK 
ČI SVIETIDLÁ, SIAHNITE 
PO ÚVERE NA ZARIADENIE 
DOMÁCNOSTI. PSS, A. S.,  
VÁM HO POSKYTNE 
AŽ DO VÝŠKY 7-TISÍC € 
A NEMUSÍTE PRI ŇOM 
PREDKLADAŤ BLOČKY ANI 
FAKTÚRY. 

DOBRÉ 
VEDIEŤ

KLIENT, KTORÝ  V PSS, a. s., SPLÁCA ÚVER A NARODÍ SA MU DIEŤA, DO TROCH MESIACOV OD JEHO NARODENIA  MÔŽE POŽIADAŤ O POLROČNÝ ODKLAD  SPLÁTOK.


