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Klienti Prvej stavebnej sporiteľne splácajú mesačne priemerne 102 eur  
 
 

 
Prvá stavebná sporiteľňa požičala vlani klientom vo forme úverov vyše 583 miliónov eur. Bol tak prekonaný 
rekord z roku 2014, kedy sme poskytli úvery za pol miliardy eur. Úverovú ponuku zatraktívňujeme aj tento 
rok. Od 1. marca 2016 prinášame ďalšiu úverovú novinku.  
 
Najviac úverov pre vekovú kategóriu 31 až 40 
O úvery z PSS, a. s., majú záujem všetky vekové kategórie. Najvyšší počet sme však vlani poskytli ľuďom vo 
veku od 31 do 40 rokov. Percentuálne táto skupina tvorila 36 % z celkového počtu úverov. Táto skupina si 
zároveň brala aj najvyššie úvery. Ich priemerná výška bola za minulý rok v tejto kategórii klientov 24 650 eur.  
Najmenej početnú skupinu úverových dlžníkov tvoria ľudia nad 61 rokov – ide o vyše 3 % z celkového počtu 
úverov. Ich priemerná výška bola na úrovni 22 222 eur.  
 
Priemerná mesačná splátka 
Slováci priemerne splácajú PSS, a. s., mesačnú splátku úveru vo výške 102 eur. Najviac platia Bratislavčania 
– 123 eur a najmenej klienti z regiónu Prešov – 89 eur.  
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Priemerná mesačná splátka úveru v regiónoch SR  
podľa obchodného modelu PSS, a. s.  
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Úverová novinka  
Od 1. marca 2016 zavádza PSS, a. s., do svojej úverovej ponuky novinku. Úvery na skvalitnenie bývania 
budú ešte dostupnejšie. Konkrétny typ – úver s hodnotiacim číslom – môže klient získať až do výšky        
50 tisíc eur bez založenia nehnuteľnosti. Ponuka je určená pre klientov s preverenou bonitou a platí          
do 30. apríla 2016. 
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PhDr. Radovan Slobodník 
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mobil: 0915 777 319 
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