
Splňte Si Sen  
o lepšom bývaní

Predstavujete si, že sa nasťahujete do bytu, v ktorom Pred vami nikto nebýval? 
že vám ho develoPer Predá ako holobyt a vy si s ním budete môcť urobiť čo len 

budete chcieť Presne Podľa svojho gusta, vkusu a finančných možností? 

advertoriál

niečo Pre starších
V PSS, a. S., mySlíme aj 
na Starších klientoV. 
Po noVom, čloVek 
Poberajúci Starobný 
dôchodok už nemuSí 
čakať, kým SPlní 
Podmienky na zíSkanie 
StaVebného úVeru. 
dneS mu PoSkytneme 
úVer na financoVanie 
býVania aj okamžite, až 
do Veku 68 rokoV.  

alebo, že si postavíte rodinný domček na po-
zemku, ktorý bude patriť iba vám, čím napl-
níte túžby, ktoré v sebe nosili a viac menej aj 
úspešne napĺňali už vaši predkovia? Prípad-
ne, že si prestaviate a zmodernizujete svo-
je súčasné bývanie tak, aby spĺňalo kritériá 
súčasnej doby? tieto predstavy nemusia zo-
stať len v rovine snov. toto všetko sa môže 
stať realitou, ak si vezmete na pomoc silné-
ho, stabilného a úspešného partnera, ktorý 
vám pomôže s financovaním vašich zámerov 
s novým alebo vynoveným bývaním. 

jeden z najvýhodnejších
Vynikajúcou voľbou je napríklad Prvá  
stavebná sporiteľňa. možno vám vŕta 
v hlave otázka, ako môže stavebná spori-
teľňa konkurovať hypotekárnym bankám, 
ktoré sa predbiehajú v produkovaní úverov 
s historicky najnižšími úrokovými sadzbami. 
Verte tomu, že môže. novinkou v ponuke 
PSS, a. s., je úver na bývanie s úrokovou 
sadzbou už od 1,59 % ročne. táto sadzba 
je jednou z najnižších na trhu. a pri 5-roč-
nom fixe patrí k úplne najvýhodnejším. 

dostupné peniaze
až 30-ročná splatnosť úveru v kombinácii 
s nízkou úrokovou sadzbou znamená na-
ozaj nízku mesačnú splátku úveru. zvyčaj-
ne je taká priaznivá, že si ho môžu dovoliť 
aj ľudia s nižšími príjmami. úver na bývanie 
so zvýhodneným úrokom od PSS, a. s., je 
potrebné, podobne, ako v prípade hypote-
kárneho úveru, zabezpečiť nehnuteľnosťou 
v prospech banky. môže ňou byť rodinný 
dom, byt, stavebný pozemok, alebo hoci aj 
kupovaná nehnuteľnosť. Prostredníctvom 
tohto úveru Prvá stavebná sporiteľňa poskyt-
ne klientovi prostriedky do výšky 170 000 €, 
manželom alebo partnerom až dvojnásobok, 
teda do 340 000 €. tieto peniaze sú rýchlo 
dostupné. až 90 % financií PSS, a. s., uvoľní 
bezprostredne po podpise úverovej zmluvy 
a zvyšok po zdokladovaní účelu ich využitia.

na zariadenie domácnosti
môže sa tiež stať, že po zabezpečení si nové-
ho bývania budete potrebovať financie aj na 
zariadenie svojho nového bytu či rodinného 
domu. nábytok, koberce, svietidlá, spotreb-
ná elektronika... ani to veru tiež nie je lacná 
záležitosť. Výborným riešením je využiť stret-
nutie s obchodným zástupcom z PSS, a. s., 
na informovanie sa o výhodách úveru na za-
riadenie domácnosti. V skratke: vybavíte si 
ho jednoducho a rýchlo, má nízku úrokovú 
sadzbu, ktorá sa nezmení počas celej doby 
splácania, úver do výšky až 7 000 €, doba 
splácania max. 7 rokov a netreba predkladať 
bločky ani faktúry. jednoduché a efektívne 
riešenie, čo poviete? 
Vďaka úverom od Prvej stavebnej sporiteľ-
ne sa vaše sny o bývaní naozaj ľahko môžu 
stať skutočnosťou. oslovte ktoréhokoľvek 
obchodného zástupcu PSS, a. s. Stretne sa 
s vami kedykoľvek a kdekoľvek si poviete. 
zoznam obchodných zástupcov nájdete  
na www.pss.sk, alebo zatelefonujte na 
02/58 55 58 55. okrem úveru na financo-
vanie bývania a zariadenia domácnosti vám 
dokážu sprostredkovať aj poistenie vás 
i vášho bývania. 


