
Gerb. Kliente,
apie savus namus svajoja kiekvienas, tačiau vien gerų minčių nepakanka. Būstą rinkitės atsakingai – atsižvelkite ne tik į savo norus, bet ir į  
galimybes.

Jei išsirinksite svajonių būstą iš
ir sudarysite būsto kredito sutartį SEB banke, siūlysime šias specialias sąlygas:

• taikysime patrauklias palūkanas

1 pavyzdys 2 pavyzdys 3 pavyzdys

Kreditas 

Mėnesio įmoka* 

Specialus pasiūlymas

•	 taikysime	specialią	nuolaidą	sutarties	mokesčiui	suteikiant kreditą, bet ne mažiau kaip 144,81 EUR
•	 netaikysime	išankstinio	kredito	grąžinimo	mokesčio,	jei kreditas grąžinamas anksčiau, negu nustatyta, palūkanų keitimo dieną

Mažiau	rūpesčių	–	daugiau	galimybių:
•	 greitai	priimsime	sprendimą	dėl	kredito	– vidutiniškai atsakymą pranešime per	2	darbo	dienas,	kai bankui pateiksite būsto kredito paraišką 

ir kitus reikiamus dokumentus
•	 bendradarbiaudami su AB „Lietuvos draudimas“, apdrausime	Jūsų	namus	būsto draudimu
•	 pasiūlysime tris	saugaus	skolinimosi	priemones:	draudimą	„Saugus	kreditas“,	kuriuo apsidrausite nuo visiško ar laikino neįgalumo ar 

priverstinio nedarbo, fiksuotąsias	palūkanas,	kurios apsaugos nuo palūkanų pokyčių, mokėjimo	atidėjimo	terminą,	kuris bus naudingas 
susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms

Daugiau informacijos apie šį pasiūlymą Jums suteiks SEB banko

Tel. 
Mob. 
El. p. 
Adresas 

Pasiūlymas galioja iki 2017 m. sausio 31 d. ir parengtas pagal galiojančius teisės aktus šio pasiūlymo 
sudarymo dieną. Kai kurios pasiūlyme nurodytos sąlygos gali keistis arba būti netaikomos tuo atveju, jei 
kredito sutarties sudarymo metu bus pasikeitusi kreditų teikimo teisinė aplinka. Šis pasiūlymas nėra banko 
įsipareigojimas suteikti kreditą.
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