Įsigydami naujus namus
jauskitės tvirtai
Pasiūlymas galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d.
Jei perkate namus iš projekto „SKYLUM", sudarykite būsto kredito sutartį SEB banke, ir Jums
bus taikomos specialios sąlygos.

Pasitarti būsto kredito klausimais, sužinoti siūlomas sąlygas ir pasirašyti būsto kredito sutartį
dabar daug paprasčiau, kadangi tai galite daryti jau ir internetu. Registruokitės į konsultaciją
internetu www.seb.lt/Konsultacija.
Valstybės parama būstui įsigyti
Gyventojai, atitinkantys sąlygas, gali pasinaudoti bankų teikiamais valstybės iš dalies
kompensuojamais būsto kreditais arba būsto kreditais pirmajam būstui įsigyti su valstybės
finansine paskata, skirtais jaunoms šeimoms įsigyti pirmąjį būstą šalies regionuose. Šių kreditų
atveju valstybės subsidija dažniausiai gali būti panaudojama viso reikalingo pradinio įnašo
dengimui.
Imantiems būsto kreditą taikomos specialios nuolaidos „Senukuose“. Daugiau informacijos apie
planą „Naujakurys“ rasite „Senukų” puslapyje.
Kad būtumėte saugūs, pasirūpinkite savo finansiniu ir būsimų namų saugumu
Rinkitės draudimą „Saugus kreditas“ arba asmens draudimą, kad būtumėte finansiškai stabilūs
netikėtais gyvenimo atvejais (jei susirgtumėte, susižeistumėte ar netektumėte darbo)
Bendradarbiaujant su AB „Lietuvos draudimas“, Jūsų namai bus apdrausti būsto draudimu.
Norite greičiau įsikurti naujuose namuose, tačiau būstui įrengti stinga santaupų?
Didesnes išlaidas galite padengti gavę vartojimo kreditą ar užsisakę kredito kortelę.
Užpildykite vartojimo kredito paraišką ar išsirinkite kredito kortelę interneto banke.
Jeigu esate SEB banko klientas, sutartį ir daugelį kitų dokumentų galite pasirašyti prisijungę prie
interneto banko.
Jei dar netapote klientu, daugiau informacijos rasite: www.seb.lt/privatiems/tapti-klientu.
Turite papildomų klausimų dėl Jūsų būsimų namų finansavimo? Skambinkite toliau nurodytais
kontaktais darbo dienomis.
Lina Navickaitė-Martinėnienė
Mob. 8 665 30810
El. p. Lina.Navickaite-Martineniene@seb.lt

Agnė Skaisgirienė
Mob. 8 610 39946
El. p. Agne.Skaisgiriene@seb.lt

Įsigydami naujus namus
jauskitės tvirtai
Pasiūlymas galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d.
Jei perkate namus iš projekto „VYŠNIOS", sudarykite būsto kredito sutartį SEB banke, ir Jums
bus taikomos specialios sąlygos.

Pasitarti būsto kredito klausimais, sužinoti siūlomas sąlygas ir pasirašyti būsto kredito sutartį
dabar daug paprasčiau, kadangi tai galite daryti jau ir internetu. Registruokitės į konsultaciją
internetu www.seb.lt/Konsultacija.
Valstybės parama būstui įsigyti
Gyventojai, atitinkantys sąlygas, gali pasinaudoti bankų teikiamais valstybės iš dalies
kompensuojamais būsto kreditais arba būsto kreditais pirmajam būstui įsigyti su valstybės
finansine paskata, skirtais jaunoms šeimoms įsigyti pirmąjį būstą šalies regionuose. Šių kreditų
atveju valstybės subsidija dažniausiai gali būti panaudojama viso reikalingo pradinio įnašo
dengimui.
Imantiems būsto kreditą taikomos specialios nuolaidos „Senukuose“. Daugiau informacijos apie
planą „Naujakurys“ rasite „Senukų” puslapyje.
Kad būtumėte saugūs, pasirūpinkite savo finansiniu ir būsimų namų saugumu
Rinkitės draudimą „Saugus kreditas“ arba asmens draudimą, kad būtumėte finansiškai stabilūs
netikėtais gyvenimo atvejais (jei susirgtumėte, susižeistumėte ar netektumėte darbo)
Bendradarbiaujant su AB „Lietuvos draudimas“, Jūsų namai bus apdrausti būsto draudimu.
Norite greičiau įsikurti naujuose namuose, tačiau būstui įrengti stinga santaupų?
Didesnes išlaidas galite padengti gavę vartojimo kreditą ar užsisakę kredito kortelę.
Užpildykite vartojimo kredito paraišką ar išsirinkite kredito kortelę interneto banke.
Jeigu esate SEB banko klientas, sutartį ir daugelį kitų dokumentų galite pasirašyti prisijungę prie
interneto banko.
Jei dar netapote klientu, daugiau informacijos rasite: www.seb.lt/privatiems/tapti-klientu.
Turite papildomų klausimų dėl Jūsų būsimų namų finansavimo? Skambinkite toliau nurodytais
kontaktais darbo dienomis.
Lina Navickaitė-Martinėnienė
Mob. 8 665 30810
El. p. Lina.Navickaite-Martineniene@seb.lt

Agnė Skaisgirienė
Mob. 8 610 39946
El. p. Agne.Skaisgiriene@seb.lt

