Finansavimas

Pagrindinės sąlygos
Pajamos
Jei paskolą imate vienas*, Jūsų pajamos atskaičius
mokesčius priklausomai nuo paskolos sumos turi būti ne
mažesnės nei 350 Eur/mėn.
Jei paskolą imate su bendraskoliu, bendros šeimos
(bendraskolių) pajamos, atskaičius mokesčius,
priklausomai nuo paskolos sumos turėtų būti ne
mažesnės nei 700 Eur/mėn.
Pajamas turite reguliariai gauti ne trumpiau nei 6
mėn. iš eilės ir Jums turi būti pasibaigęs bandomasis
laikotarpis.

Pateikite paraišką
išmaniojoje programėlėje
arba ib.swedbank.lt

Įsipareigojimai
Jūsų (šeimos) mėnesio išlaidos turimiems finansiniam
įsipareigojimams dengti turi būti ne didesnės nei 40 %
Jūsų mėnesio pajamų.
Jūs privalote neturėti laiku negrąžintų kreditų
„Swedbank“ ir kitiems kreditoriams, ar laiku
neapmokėtų sąskaitų už įkitas paslaugas.
Jei kyla klausimų, į juos mielai
atsakys mūsų konsultantės:
Irena Pocienė
Tel. +37052584956
E. p. Irena.Pociene@swedbank.lt
* Jei esate vedęs / ištekėjusi, tačiau pageidaujate paskolą
imti vienas (-a), pildydami paskolos paraišką nurodykite,
kad pageidaujate Asmeninio kredito. Jeigu Jūsų pajamos
bus nepakankamos tokiam asmeniniam kreditui gauti, Jūsų
sutuoktinis (-ė) turės užpildyti bendraskolio / laiduotojo
paraišką, kad bankas galėtų įvertinti šeimos kreditingumą.

Vėja Zaborienė
Tel. +37052584949
E. p. Veja.Zaboriene@swedbank.lt

Vartojimo
paskola
Gydymo išlaidoms galite
pasiskolinti visą arba dalį
reikalingos sumos

Paskola,
kuri Jums padeda
Paskolos suma 500 – 20 000 Eur.
Paskolos laikotarpis 6 mėn. – 5 metai.

Kaip gauti?
1		

Pateikite vartojimo paskolos paraišką interneto
banke arba išmaniojoje programėlėje.

Atsakymas per 20 min., jei paraišką pateiksite
„Swedbank“ programėlėje (darbo dienomis 9-17 val.).

2		 Apie sprendimą informuosime Jus telefonu, SMS arba
interneto banko žinute.

Pinigus pervesime Jums į sąskaitą iš karto po sutarties
sudarymo.

3		 Su Jums asmeniškai siūlomomis paskolos sutarties
sąlygomis galėsite susipažinti interneto banke.

Pasiskolintą sumą ar jos dalį galėsite grąžinti anksčiau
laiko be papildomų mokesčių.

4		 Jei sąlygos Jums bus priimtinos, sudarykite sutartį
interneto banke arba išmaniojoje programėlėje.

Jei esate „Swedbank“ klientas, prisijunkite prie interneto
banko ar išmaniosios programėlės ir pasitikrinkite, ar turite
Jums asmeniškai paskaičiuotą vartojimo paskolos sumos
pasiūlymą. Pasinaudoję juo, atsakymą gausite vos per kelias
minutes.

5		 Pinigus pervesime Jums į sąskaitą iš karto po sutarties
sudarymo.

Palūkanos
ir mokesčiai
Kreditui taikomos fiksuotosios palūkanos, kurios nustatomos
kiekvienam klientui individualiai ir priklauso nuo paskolos
sumos, kliento kredito istorijos, lojalumo bankui.

Išskirtinis
pasiūlymas klinikos
„Senamiesčio perlas“
klientams!

Paraiškos pateikimas nekainuoja ir neįpareigoja Jūsų
sudaryti paskolos sutartį.
Pateikite paraišką
interneto banke ar
išmaniojoje programėlėje;

Naudodamiesi finansavimo paslaugomis Jūs prisiimate
finansinius įsipareigojimus. Netinkamas finansinių
įsipareigojimų vykdymas gali turėti neigiamos įtakos Jūsų
kredito istorijai, pabranginti skolinimąsi, taip pat gali būti
pradėtas priverstinis išieškojimas.
Tipinis bendros vartojimo kredito kainos metinės normos
apskaičiavimo pavyzdys
Jei imtumėte 3 000 Eur vartojimo kreditą, kai sutarties
trukmė (ir kredito grąžinimo terminas) – 5 metai, taikant 16
% metinę fiksuotų palūkanų normą, mokant banko nustatytą
minimalų kasdienių paslaugų mokestį (0,70 Eur per mėnesį),
30 Eur sutarties administravimo mokestį, mėnesio įmokas
74 Eur mokant anuiteto metodu, bendra vartojimo kredito

kainos metinė norma būtų 18,5 %, o bendra vartojimo kredito
gavėjo mokama suma būtų 4476 Eur.

Į laukelį „Nuolaidos
kodas“ įveskite kodą
PERLAS;

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma ir bendra
vartojimo kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos
laikantis prielaidų, kad kredito sutartis galios terminą lygų
kredito sutarties trukmei, bankas visą kredito sumą kredito
gavėjams išmoka kredito sutarties pasirašymo dieną, iš
kredito sutarties kylančius savo įsipareigojimus kredito
sutarties šalys vykdys pagal kredito sutartyje nustatytas
sąlygas ir terminus, metinė palūkanų norma, Įkainių dydis
ir kitos išlaidos išliks tokios pat kaip ir kredito sutarties
sudarymo metu ir bus toliau taikomos iki kredito sutarties
pabaigos.

Jums taikysime minimalų
vartojimo paskolos sutarties administravimo mokestį „Swedbank“: 30 Eur
interneto banke arba
50 Eur banko padalinyje
(mokestis be nuolaidos
yra 1,5% nuo paskolos
sumos, ne mažiau kaip
30 Eur).
Pasiūlymas galioja iki
2019 03 31.

