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Hľadáte úver na bývanie, ktorý 
netreba založiť neHnuteľnosťou?
Bývanie je téma, ktorú každý z nás vo svojom živote riešil aspoň raz. Svoje prvé vlastné, 
nasledujúce väčšie a kvalitnejšie či bývanie pre svoje deti. Áno, môže sa stať, že niekto si tento 
náročný proces v priebehu rokov zopakuje aj niekoľkokrát. 

stavebné sporenie

Keďže väčšinou ide o najväčšiu investíciu 
v živote človeka, s vlastnými zdrojmi financií 
si vystačí len málokto. Preto je vhodné vyznať 
sa v bankových ponukách a vedieť si vybrať 
to najvhodnejšie a najvýhodnejšie riešenie. 

až do 50-tisíc €!
Vynikajúcim riešením sú úvery, ktoré vám 
Prvá stavebná sporiteľňa poskytne aj bez 
zabezpečenia nehnuteľnosťou. Svojim sporia-
cim klientom ich poskytneme až do výšky 
50-tisíc €. A tým, ktorí nesporia, ale zodpoved-
ne splácajú alebo už splatili iný úver, požičia-
me za rovnakých podmienok až do 45-tisíc €.    

aj pre neznámycH klientov
Dobrú správu máme aj pre tých, ktorí nepat-
ria do našej viac ako dvojmiliónovej rodiny 
stavebných sporiteľov, teda pre ľudí, ktorí si 
dosiaľ nesporili na účte stavebného sporenia, 
resp. pre tých, ktorí doteraz nesplácali žiadny 

úver. Áno, aj pre „neznámych“ klientov 
máme pripravené úvery, v tomto prípade 
až do 15-tisíc €, ktoré netreba zakladať 
nehnuteľnosťou. 

zariaďte si domácnosť
V PSS, a. s., myslíme aj na financovanie 
kúpy nábytku či modernej elektroniky. R
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Na túto príležitosť je určený špeciál-
ny úver na zariadenie domácnosti 
do výšky 7-tisíc €, s nízkou a nemen-
nou úrokovou sadzbou a so splat-
nosťou až 7 rokov. Ani tento úver 
netreba zakladať nehnuteľnosťou 
a dokonca nemusíte predkladať ani 
bločky či faktúry. 

tip pre vás
Úver z Prvej stavebnej 

sporiteľne môžete využiť 
aj na splatenie úveru 

určeného na financovanie 
bývania z inej banky. 
Doba jeho splatnosti 

môže byť až 30 rokov.


