„Swedbank“ būsto paskola –
tai tvirta ilgalaikė partnerystė
Perkant namus iš projekto „Žemynos namai“ ir sudarant su „Swedbank“ būsto paskolos sutartį dėl
šio turto įsigijimo finansavimo, suteikiamos patrauklios būsto paskolos sąlygos.

Suteiksime:
Specialią nuolaidą būsto paskolos sutarties administravimo mokesčiui.
Nereikės vertinti įsigyjamo ir įkeičiamo nekilnojamojo turto, jeigu turto pardavimo kaina
neviršys banko nustatytų maksimalių 1 kv. m kainų ribų.
Dalį arba visą paskolos likutį palūkanų keitimo dieną galėsite grąžinti nemokamai.
Kad pirmaisiais mėnesiais daugiau lėšų galėtumėte skirti būstui įrengti,
galime atidėti paskolos grąžinimo įmokų mokėjimus iki 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo.
Sprendimą dėl paskolos gausite per trumpą laiką – per 48 val. nuo visų reikalingų dokumentų
pateikimo.
Pasinaudoję banko partnerių pasiūlymais, sutaupysite dalį išlaidų būstui įrengti.

Paskola turi būti užtikrinta Bankui priimtino nekilnojamojo turto įkeitimu. Naudodamiesi finansavimo
paslaugomis Jūs prisiimate finansinius įsipareigojimus. Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas gali
neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, pabranginti skolinimąsi, taip pat jūs rizikuosite netekti nuosavybės
teisių į įkeistą nekilnojamąjį turtą.
Pasiūlymas galioja klientams, pateikusiems paraišką būsto paskolai gauti iki 2016 m. rugsėjo 30 d.
Kviečiame pasikonsultuoti ir sužinoti daugiau apie paskolos suteikimo
sąlygas ar tiksliau įvertinti savo finansinę situaciją.

Visą Jums reikalingą informaciją suteiks ir
į iškilusius klausimus atsakys:
Inga Senkutė
Privačių klientų vadybininkė
Tel. (8 5) 258 3788
Mob. tel. 8 698 06135
El. paštas Inga.Senkute@swedbank.lt
www.swedbank.lt

Vartojimo paskola namams –
nekilnojamojo turto įsigijimui ar remontui
Planuojate įsigyti būstą ar kitą nekilnojamąjį turtą, tačiau nenorite jo įkeisti bankui?
Laikas rimtam namų remontui, tačiau dar nesutaupėte reikiamos sumos?
Turite naują būstą, tačiau jame – plikos sienos ir reikia jį įsirengti?
Jei bent į vieną klausimą atsakėte teigiamai, vartojimo paskola namams gali būti sprendimas, kurio
Jums šiuo metu reikia.
Taikomos mažesnės palūkanos nei įprastai „Swedbank“ vartojimo paskolai (palūkanos
nustatomos kiekvienam klientui individualiai ir priklauso nuo paskolos sumos dydžio,
kliento kredito istorijos, lojalumo bankui ir kt.).
Galite pasiskolinti nuo 5 000 iki 20 000 Eur nuosavo būsto įrengimui ar remontui.
Tinka ir jei norite įsigyti nebrangų būstą, sodo sklypą, automobilio stovėjimo vietą,
garažą, sandėliuką ar pan.
Mėnesio įmokos bus mažesnės, nes paskolą galite imti net iki 10 metų laikotarpiui.
Paskolą galėsite grąžinti be papildomo mokesčio anksčiau termino.
Paraišką pateikti galite neišėję iš namų – tiesiog savo interneto banke.
Sudarius sutartį pinigai iš karto pervedami į Jūsų sąskaitą banke „Swedbank“.

Nereikia įkeisti turto, nebūtina turėti bendraskolį.

Daugiau apie vartojimo paskolą namams galite sužinoti ib.swedbank.lt > Paskolos > Vartojimo paskola namams

Svarbu:




Kai paskolos paskirtis – nekilnojamojo turto pirkimas, būtina kredito gavėjo
vardu registruoti nupirktą nekilnojamąjį turtą Lietuvos Respublikos
Nekilnojamojo turto registre per 90 dienų nuo kredito sutarties pasirašymo.
Neįregistravus turto laiku bankas turi teisę panaikinti palūkanų nuolaidą
ir taikyti standartines vartojimo kredito palūkanas, arba Jūs paskolą
galite grąžinti anksčiau laiko be papildomų mokesčių.
Naudodamiesi finansavimo paslaugomis Jūs prisiimate finansinius
įsipareigojimus. Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas gali turėti
neigiamos įtakos Jūsų kredito istorijai, didinti skolinimosi kaštus,
taip pat gali būti pradėtas priverstinis išieškojimas.

Aptarkite savo poreikius ir galimybes:
Inga Senkutė
Privačių klientų vadybininkė
Tel. (8 5) 258 3788
Mob. tel. 8 698 06135
El. paštas Inga.Senkute@swedbank.lt
www.swedbank.lt

