
Prvá stavebná sporiteľňa ponúka: 

Štátnu prémiu 2015 

Stavebné sporenie je veľmi výhodné sporenie, ktoré podporuje štát ročnou štátnou 

prémiou. 

 Jej výška je v roku 2015 5,5 % z ročných vkladov, maximálne 66,39 €.  

 Na získanie maximálnej výšky štátnej prémie je potrebné vložiť  v roku 2015 

na účet stavebného sporenia vklady vo výške 1 206,93 €.  
 Štátnu prémiu môže získať každý člen vašej rodiny, dospelý aj dieťa. 

 Stavebné sporenie môžete využiť na kúpu, modernizáciu, výstavbu vášho domu či 

bytu, alebo po 6 rokoch sporenia celú nasporenú sumu aj na ľubovoľný účel. 

 Štátna prémia pripísaná na váš účet stavebného sporenia nepodlieha dani z príjmov. 

Úvery v PSS a ich výhody 

Stavebný úver  

 úroková sadzba už od 2,9 % ročne v závislosti od zvolenej tarify, garantovaná počas 

celej doby splatnosti úveru 

 získanie už pri nasporení 25 % z cieľovej sumy, 

 až do výšky 50 000 € bez skúmania výšky príjmu a bez záložného objektu, 

 predčasné splatenie bez poplatku, 
 možnosť uskutočniť mimoriadne splátky bez poplatku, 

Medziúver 

 bez predcházajúceho vkladu alebo sporenia, 

 bez preukazovania (dokladovania) výšky príjmu, ak klient aspoň 12 mesiacov 

riadne sporil alebo splácal úver v PSS, a. s., alebo v inej banke, vrátane Štátneho 

fondu rozvoja bývania, 

 minimálna výška už 3 000 € a maximálna výška až 170 000 € na jedného účastníka, 

340 000 € na financovaný objekt, 

 financovanie až do výšky 100 % hodnoty nehnuteľnosti, 

 splatnosť až 30 rokov  

 až do výšky 40 000 € stačí zabezpečenie ďalším účastníkom úveru, napr. 

manželom/kou alebo ručiteľom, 

 zvýhodnená úroková sadzba pri medziúveroch s poistením 

 maximálny vek dlžníka až 62 rokov, 

 pre financovanie výstavby rodinného domu môžete využiť výhody postupného 

financovania, pri ktorom bude záložným objektom dom, ktorý staviate. 

 

 

 

 

http://www.pss.sk/sk/uvery/stavebny-uver/
http://www.pss.sk/sk/uvery/medziuver/
http://www.pss.sk/sk/uvery/uvery-s-poistenim/
http://www.pss.sk/sk/uvery/postupne-financovanie/
http://www.pss.sk/sk/uvery/postupne-financovanie/


Viac informácií získaš na: 

www.pss.sk 

 


