Bratislava, 18. január 2017

Klienti si vlani požičali v Prvej stavebnej sporiteľni na bývanie
vyše 600 miliónov eur

Rok 2016 bol pre PSS, a. s., v úverovom obchode opäť úspešnejší ako rok predchádzajúci. Stúpajúcu
tendenciu mali všetky typy úverov poskytované PSS, a. s.

Nové úvery na bývanie v roku 2016
Objem nových úverov od PSS, a. s., v roku 2016
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V roku 2016 uzatvorila Prvá stavebná sporiteľňa celkom
24 269 nových úverov. Číslo zahŕňa stavebné úvery,
medziúvery a úvery na zariadenie domácnosti. Je to
o 513 úverov viac ako v roku 2015. V celkovom objeme
úverov však nastal razantný nárast. V roku 2016 sa
vyšplhal až na necelých 603 mil. eur, čo je o 19 mil. eur
viac v porovnaní s rokom 2015.
Rozmenené na drobné...
V roku 2016 PSS, a. s., poskytla klientom stavebné
úvery a medziúvery v celkovom objeme 595,24 mil.
eur. Priemerná výška medziúveru z PSS, a. s., bola
vlani na úrovni 26 800 eur.

Najpopulárnejšia je rekonštrukcia bývania
Až 72 % klientov PSS, a. s., využíva úver zo stavebného sporenia na rekonštrukciu svojho súčasného bývania.
22 % použije tieto prostriedky na kúpu nového bývania. Zhodne po 3 % majú nová bytová výstavba a ďalšie
stavebné účely.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., je špecializovaná banka na financovanie bývania. Vznikla v roku 1992. Jej akcionármi sú významné európske bankové
inštitúcie – Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Nemecká spolková republika, Raiffeisen Bausparkassen Holding G.m.b.H., Wien, Rakúska republika,
Erste Group Bank AG, Wien, Rakúska republika a Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava, Slovenská republika. Od svojho vzniku Prvá stavebná
sporiteľňa, a. s., poskytla do bývania celkom vyše 8 miliárd eur.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., odbor komunikácie, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava.
tel.: 02/58 231 143, fax: 02/58 231 108, e-mail: komunikacie@pss.sk.

Úspešné úvery na zariadenie domácností
V roku 2016 PSS, a. s., poskytla 1 320
úverov
na
zariadenie
domácnosti
v celkovom objeme 7,55 mil. eur.
Predstavuje to nárast o 15 % oproti roku
2015. Klienti využívajú tento typ úveru
najviac na kúpu bielej techniky, ktorá má
podiel až 62,5 % z možných účelov použitia
úveru na zariadenie domácnosti. Po nej
nasledovalo iné vybavenie domácnosti
s necelými 10 % a nábytok s 9,6 %. Na
štvrtom mieste v účeloch použitia úveru na
zariadenie domácnosti bola čierna technika
so 6 %. Zvyšných 12 % tvorili ostatné účely
ako údržba záhrady, podlahy, osvetlenie či
malé stavebné úpravy.
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Prvá stavebná sporiteľňa poskytla počas svojho doterajšieho pôsobenia na slovenskom trhu spolu 595 841
úverov na bývanie vrátane úverov na zariadenie domácnosti. Aj vďaka poskytnutým úverom pomáhame už
25-ty rok riešiť a skvalitňovať bývanie obyvateľov Slovenska.
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