
VYNOVENÉ BÝVANIE
AKO VIANOČNÝ DARČEK 

VYNOVENÉ BÝVANIE. AJ TAK MÔŽE VYZERAŤ DARČEK, KTORÝ DÁTE SVOJEJ RODINE 
POD VIANOČNÝ STROMČEK. SAMOZREJME OBRAZNE, ALE O TO VIAC ZO SRDCA. VEĎ 
SI LEN PREDSTAVTE, ČO POVIE ŽENA NA NOVÚ KUCHYNSKÚ LINKU SO VSTAVANÝMI 

ELEKTROSPOTREBIČMI, ALEBO AKO SA ZATVÁRI MUŽ, KEĎ ZISTÍ, ŽE ŠPORTOVÉ PRENOSY 
MÔŽE SLEDOVAŤ NA NOVOM TELEVÍZORE. O DEŤOCH ANI NEHOVORIAC. 

   

Áno, blížiace sa Vianoce sú vynikajúcou príle-
žitosťou obdarovať svojich najbližších vrátane 
seba samého niečím novým do domácnosti. 
Zostáva už len dobre vybrať a potom sa ešte 
správne rozhodnúť pre najvyhovujúcejší spô-
sob financovania. Pozrime sa spoločne na je-
den z najlepších, ktorý prináša Prvá stavebná 
sporiteľňa.  

Na zariadenie domácnosti
Povedzme, že si chcete kúpiť niečo praktické 
a užitočné do svojho bytu alebo rodinného 
domu. Ak nemáte dostatok finančnej hoto-
vosti, je vhodné, aby ste siahli po našom úve-
re na zariadenie domácnosti. Vďaka nemu si 
za výhodných podmienok kúpite napríklad 
nábytok, kuchynskú linku, kúpeľňový mobiliár, bielu aj čiernu spot-
rebnú elektroniku, koberce, závesy na okná alebo hoci aj umelecké 
dielo. 

Dôvody prečo áno
Určite vás zaujímajú hlavné parametre tohto úveru. Vďaka nemu 
získate prostriedky do 7 000 €. Úver má priaznivú úrokovú sadzbu, 
ktorú sme nedávno znížili o celé jedno percento. Táto sadzba sa  
nezmení počas celej doby splácania. Úver na zariadenie domácnosti  
od PSS, a. s., môžete mať aj bez predchádzajúceho sporenia, bez zakla-
dania nehnuteľnosťou, i bez bločkov a faktúr. 

Želáte si viac peňazí?
Možno však budete potrebovať viac peňazí. Po-
vedzme na väčšie stavebné úpravy, ako je naprí-
klad zmena dispozície vášho bývania, výmena 
podláh, okien, dvier či zhotovenie a osadenie 
nového vstavaného nábytku. V tom prípade 
odporúčame úver na financovanie bývania. 
Ak ste pre banku neznámy klient (nesporíte, 
ani ste nikdy nič nesplácali), bez zakladania 
nehnuteľnosťou a za výhodných podmienok 
vám poskytneme prostriedky do výšky 15 000 €. 
Splácanie takéhoto úveru si môžete nastaviť až 
na 30 rokov, jeho úroková sadzba je nízka, vy-
bavíte si ho rýchlo a tiež lacno. Nemusíte totiž 
platiť znalcovi za posudok ani poplatok za vklad 
do katastra nehnuteľností. V prípade, že ste náš 

sporiaci klient, výška vášho úveru za týchto podmienok môže dosiahnuť 
až 50 000 €. 

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.  

NIEČO PRE STARŠÍCH
V PSS, A. S., MYSLÍME AJ NA STARŠÍCH KLIENTOV. 
ČLOVEK POBERAJÚCI STAROBNÝ DÔCHODOK UŽ PO 
NOVOM NEMUSÍ ČAKAŤ, KÝM SPLNÍ PODMIENKY NA 
ZÍSKANIE STAVEBNÉHO ÚVERU. DNES POSKYTNEME 
ÚVER NA FINANCOVANIE BÝVANIA AJ OKAMŽITE 
KLIENTOM AŽ DO VEKU 68 ROKOV. 

VIAC 
INFORMÁCIÍ 
NÁJDETE NA WWW.PSS.SK, ALEBO VOLAJTE NA 02/58 55 58 55.


