Bendro pobūdžio informacija klientams,
norintiems gauti vartojimo kreditą
Turite planų ir nusprendėte skolintis iš banko? Kreditas yra svarbus įsipareigojimas, kuris gali turėti įtakos Jūsų ir Jūsų šeimos gerovei
ateityje, todėl suprantama, kad galite turėti įvairiausių klausimų. Svarbiausia --- atsakymus į visus rūpimus klausimus išsiaiškinti dar
prieš sudarant kredito sutartį.
Pateikiame Jums bendro pobūdžio informaciją apie vartojimo kreditą.

Pagrindinės vartojimo kredito teikimo sąlygos
Kokiam tikslui galima naudoti vartojimo kreditą?
Kreditas gali būti naudojamas:
 būstui remontuoti / baldams pirkti;
 automobiliui pirkti / remontuoti;
 gydymo paslaugoms apmokėti;
 kelionei;
 kreditui refinansuoti;
 kitoms vartojimo reikmėms.
Kreditą turite naudoti asmeniniams arba šeimos poreikiams tenkinti.

Kokiam laikotarpiui teikiami vartojimo kreditai ir kokia galima kredito suma?
Vartojimo kreditas gali būti suteikiamas iki 7 (septynerių) metų laikotarpiui.
Kredito suma priklauso nuo to, kiek yra kredito gavėjų:




jei vienas kredito gavėjas, suma iki 20 tūkst. Eur;
jei kreditas suteikiamas sutuoktiniams, bendra suma iki 40 tūkst. Eur.

Galima kredito suma ir terminas nustatomas individualiai ir įvertinus šeimos finansines galimybes grąžinti kreditą.

Kaip nustatomos kredito palūkanos?
Metų palūkanų norma yra nustatoma individualiai, atsižvelgiant į Jūsų finansinių galimybių įvertinimą, kredito sumą, paskolų rinkos
situaciją, taip pat į tai, kaip dažnai ir kokiomis mūsų paslaugomis naudojatės.
Vartojimo kredito sutartys yra suteikiamos fiksuotomis palūkanomis.
Fiksuotosios palūkanos nustatomos sutarties sudarymo dieną visam kredito laikotarpiui individualiai Jums.
Palūkanas apskaičiuosime nuo negrąžintos kredito sumos ir jas apskaičiuodami laikysime, kad metuose yra 360 dienų.

Kaip grąžinamas kreditas?
Mums išmokėjus Jums kredito lėšas, sutartomis mokėjimo dienomis įmokos bus kiekvieną mėnesį automatiškai nuskaičiuojamos iš
Jūsų pasirinktos sąskaitos mūsų banke.
Kredito grąžinimo metodas --- anuiteto.
Mėnesio įmoka, kreditą grąžinant anuiteto metodu
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Anuiteto metodas --- kiekvieną mėnesį mokama vienoda įmoka, kurią sudaro grąžinamas kreditas ir palūkanos. Iš pradžių didesnę dalį
įmokos sudaro palūkanos. Palaipsniui ji mažėja, o kredito dalis didėja, tačiau mėnesio įmokos dydis nekinta. Apskaičiuojant įmokas
laikoma, kad mėnesyje yra faktinis dienų skaičius.
Kreditas grąžinamas kiekvieną mėnesį ir, pavyzdžiui, jei kredito laikotarpis yra 5 metai, tai įmokų skaičius būtų 60.

Kita svarbi informacija, susijusi su skolinimusi
Daugiau informacijos apie paslaugas galite rasti seb.lt. Svetainėje yra pateikta kredito skaičiuoklė, kredito įkainiai, reikiamų
dokumentų sąrašas, vartojimo kredito teikimo taisyklės ir kita su kreditu susijusi informacija.
Galėsite įvertinti savo galimybes skolintis, pateikti paraišką dėl kredito suteikimo, užsiregistruoti į nemokamą konsultaciją.
Mūsų finansų konsultantai naudoja išmaniąsias priemones, tad Jums bus lengviau įvertinti savo finansines galimybes, priimti
tinkamesnius Jūsų ateitį užtikrinančius sprendimus.
Priėmę sprendimą dėl kredito suteikimo, Jums pateiksime standartinę informaciją apie svarbiausias sutarties sąlygas. Ši informacija
Jums padės palyginti skirtingus bankų pasiūlymus, įvertinti skolinimosi padarinius ir priimti sprendimą dėl kredito sutarties.

Kaip apskaičiuojama bendros kredito kainos metinė norma?
Bendrąją kredito kainą sudaro palūkanos, sutarties mokestis, minimalių pagrindinių banko paslaugų mokestis ir kiti mokesčiai (pvz.
„Saugus kreditas‘‘ įmokos ar pavedimo mokestis, jei paskola išmokama ne kredito gavėjui), išskyrus delspinigius. Bendros kredito
kainos metinė norma yra bendra kredito kaina procentais. Ši norma nurodoma, kad Jums būtų lengviau palyginti skirtingus
pasiūlymus.

Tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Jei suteikiamas 3 000 Eur vartojimo kreditas 5 metams, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma būtų 4 093,67 Eur, mėnesio
įmoka būtų 66,65 Eur. Bendra kredito kainos metinė norma --- 14,25 procento.
Šios sumos apskaičiuotos įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas vartojimo kredito:
 12 proc. metų palūkanas,
 50 Eur sutarties mokestį,
 0,70 Eur / mėn. minimalų pagrindinių banko paslaugų mokestį.
Bendros kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuojama laikant, kad kreditas yra išmokėtas
sutarties pasirašymo dieną ir visą kredito laikotarpį sutarties sąlygos, palūkanos ir mokesčiai nekeičiami, sutarties sąlygos vykdomos
laiku, ir atsižvelgiant į pasirinktą kredito įmokų mokėjimo dieną.

Kokios kitos galimos su kreditu susijos išlaidos, kurios neįeina į bendrą kredito kainos metinę
normą?
Su kreditu susijusios išlaidos, kurios mums nėra žinomos, apskaičiuojant bendrą kredito kainos metinę normą neįtrauktos.

Kaip galima grąžinti kreditą anksčiau, negu sutarta?
Grąžinti kreditą anksčiau, negu sutarta, galite dalimis ar visą sumą iš karto. Papildomi mokesčiai už iš anksto grąžinimą kreditą nebus
taikomi.

Kaip užtikrinti kredito grąžinimą nutikus nelaimei?
Norėdami apsisaugoti nuo finansinių sunkumų atsitikus nenumatytoms aplinkybėms pasirašykite vartojimo kredito sutartį interneto
banke ir pasirinkite SEB Life and Pension Baltic SE, veikiančios per SEB Life and Pension Baltic SE Lietuvos filialą, siūlomą „Saugus
kreditas‘‘ draudimą, kuris apima gyvybės draudimą ir draudimą nuo visiško ir laikino nedarbingumo.
Draudimas „Saugus kreditas‘‘ bus naudingas ištikus nelaimei --- susirgus ar susižeidus. Tam tikrą laiką bus mokamos draudimo
išmokos, sutampančios su kredito įmoka, o dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo mirus apdraustajam ar ištikus sunkiai negaliai, būtų
padengiamas kredito likutis. Draudimo įmokos priklauso nuo apdraustojo amžiaus, kredito dydžio ir įmokos.
Daugiau informacijos mūsų svetainėje seb.lt.
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Kokie galimi įsipareigojimų nevykdymo padariniai?
Jei pagal kredito sutartį nevykdote įsipareigojimų ar juos vykdote netinkamai:
 už kiekvieną uždelstą dieną mokėsite delspinigius;
 kiti galimi neigiami padariniai: blogėja Jūsų kredito istorija, gali tekti padengti kitas išlaidas (skolos išieškojimo, teismo ir kitas),
didėti skolinimosi kaina;
 mes galime nutraukti kredito sutartį ir reikalauti grąžinti visą kreditą.
Susidūrę su finansiniais sunkumais, neatidėliokite ir iškart informuokite mus telefonu +370 5 268 2800 ar atvykite pas mus --- kartu
ieškosime sprendimų, aptarsime galimus veiksmus. Pasiūlysime kredito pertvarkymo būdus, kad galėtumėte tęsti įsipareigojimų
vykdymą. Nepamirškite, kad neišsprendžiamų problemų ar situacijų nėra. Esame Jūsų finansų partneriai ir maloniai prašome kreiptis,
jeigu turite daugiau klausimų.

Kaip gauti kreditą?
Norėdami gauti kreditą, užpildykite kredito paraišką. Tai galite padaryti prisijungę prie SEB interneto banko, www.seb.lt arba atvykę į
banko skyrių. Jei kiltų klausimų, skambinkite mums tel. +370 5 268 2800 arba rašykite e. paštu info@seb.lt.
AB SEB bankas
Tel.: +370 5 268 2800
Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius, Lietuva
E. paštas info@seb.lt
seb.lt
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