PATRAUKLIOS BŪSTO
KREDITO SĄLYGOS
Galvojate apie nuosavą būstą? Dabar puikus metas jį įsigyti!
Ateikite į SEB banką ir mes jums suteiksime išskirtines būsto kredito sąlygas mūsų
partnerio - UAB „VILNIAUS TURTAS“ - parduodamiems butams ir namams.

KĄ MES SIŪLOME?
–
–
–
–
–

Suteiksime Jums iki 85 proc. būsto vert÷s kreditą, neprašydami papildomo įkeitimo.
Suteiksime Jums iki 100 proc. būsto vert÷s kreditą, jei pateiksite papildomą įkeitimui tinkantį turtą.
Taikysime ypatingas palūkanas – kintamųjų palūkanų marža nuo 2,2 proc. arba fiksuotųjų – nuo 1,8 proc.
Tur÷site galimybę nemokamai iš anksto grąžinti kreditą palūkanų keitimo dieną.
Pasiūlysime saugumo priemonių: kredito grąžinimo pradžią gal÷site atid÷ti laikotarpiui iki 2 metų, o įmokų
draudimas užtikrins, kad kredito įmokos bus mokamos už jus, net jei priverstinai neteksite darbo ar laikinai tapsite
nedarbingi d÷l ligos ar nelaimingo atsitikimo.

KOKIŲ PRIVALUMŲ JUMS SUTEIKSIME?
–
–
–
–
–

Neprašysime įvertinti turto, jei perkamo naujos statybos būsto vert÷ neviršys 500 000 Lt.
Būsto kreditą suteiksime laikotarpiui iki 40 metų – nesvarbu, kokio esate amžiaus.
Taikysime 50 proc. nuolaidą kredito dokumentų parengimo ir administravimo mokesčiui.
Pasiūlysime iki 50 proc. nuolaidą įkeičiamo turto draudimui.
Taikysime iki 40 proc. nuolaidą investicinio gyvyb÷s draudimo administravimo mokesčiui.

IR TAI DAR NE VISKAS - BŪSTO KREDITO GAVöJAI IŠ SEB BANKO NEIŠEINA BE DOVANŲ!
–

–
–

Įkurtuvių proga padovanosime jums VISA vartojimo kredito kortelę, netaikydami išdavimo mokesčio, o jos
sąskaitoje suteiksime kredito limitą. Atsiskaitant šia kortele SEB banko partnerių prekybos vietose, jums bus
taikomos net iki 20 proc. nuolaidos.
Taikysime 0,5 proc. nuolaidą vartojimo kredito palūkanoms.
Padovanosime jums 500 Lt vert÷s ERMITAŽO nuolaidų kuponą pirmiesiems namų pirkiniams įsigyti ir 15 proc.
nuolaidą perkant baldus SBA Id÷jos namams salonuose visoje Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie šį pasiūlymą Jums suteiks SEB banko asmenin÷s vadybinink÷s.
Klauskite drąsiai!
Egl÷ Zabielskien÷
(8 5) 242 0040, 8 616 02 469
El. paštas egle.zabielskiene@seb.lt
Adresas Fabijoniškių g. 2A, Vilnius

Pasiūlymas galioja iki 2010 m. gruodžio 31 d.
Bankas pasilieka teisę keisti pasiūlymo sąlygas.

