
Jei šiuo metu svarstote, iš kur gauti lėšų vandentiekio / nuotekų tinklų rekonstrukcijai, siūlome pasinaudoti palankesnėmis AB SEB 
banko vartojimo kredito sąlygomis:

Kredito suma 300 Eur – 13000 Eur

Kredito terminas 4 mėnesiai – 5 metai

Mokesčiai

Kredito dokumentų parengimo ir administravimo mokestis netaikomas

Palūkanos 9,9 proc.

Delspinigiai 0,05 proc.

Išankstinio grąžinimo mokestis netaikomas

Vartojimo kredito sąlygos galioja tik renkantis šį pasiūlymą iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Kredito paraišką galite pildyti interneto banke arba bet kuriame SEB banko skyriuje.

Išsamesnės informacijos apie kredito suteikimo sąlygas teiraukitės bet kuriuo paros metu telefonu 1528 arba atvykę į banko skyrių.

Vartojimo kreditas 

Vartojimo kredito pagrindinės sąlygos

Pinigų skolinimasis visada susijęs su rizika, kad negalėsite tinkamai ir laiku vykdyti prisiimtų finansinių 
įsipareigojimų, todėl atsakingai vertiname kiekvieno kredito paraiškos teikėjo galimybes grąžinti kreditą.

Kredito kainos metų normos apskaičiavimo pavyzdys. Jei gautumėte 1000 Eur vartojimo kreditą 2 
metams, tai bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma būtų 1170,36 Eur. Ši suma apskaičiuota 
įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas vartojimo kredito palūkanas (apskaičiuojant taikyta palūkanų 
norma – 9,9 proc.), kredito dokumentų parengimo ir administravimo mokestis (0 Eur) bei banko sąskaitos 
tvarkymo mokestis (0,29 Eur per mėnesį). Šiuo atveju bendra kredito kainos metų norma būtų 11 
procentų. Metų norma nurodoma norint padėti Jums palyginti skirtingus pasiūlymus.



5 žingsniai

1. Vartojimo kredito paraiška Užpildykite paraišką vartojimo kreditui gauti interneto banke ar atvykę į  
banko skyrių.

2. Banko sprendimas dėl  
vartojimo kredito

Sužinokite, ar bankas suteikia vartojimo kreditą, ir gaukite banko  dokumentą, kuris 
liudija apie suteiktą vartojimo kreditą.

3. Darbų rangovo pasirinkimas Išsirinkite darbų rangovą, kuris atliks vandentiekio ir / ar nuotekų rekonstrukcijos 
darbus.

Tarkitės dėl darbų ir jų kainos.

Pateikite darbų rangovui banko garantinį raštą dėl mokėjimo už darbą.

Gaukite darbų atlikimo aktą.

4. Vartojimo kredito sutarties 
sudarymas ir gautų lėšų 
pervedimas 

Skambinkite į banką ir susitarkite konkretų laiką, kada sudarysite vartojimo kredito 
sutartį.

Atvykite sutartu laiku į Jums patogų banko skyrių  ir sudarykite vartojimo kredito sutartį.

Sumokėkite darbų rangovui už atliktus darbus pagal darbų sąmatą.

5. Vandens tiekimo ir / ar nuotekų 
nuvedimo sutarties sudarymas 

Skambinkite vandentiekio įmonei, kuri prižiūri jūsų rajoną, ir informuokite, kad norite 
sudaryti vandens tiekimo ir / ar nuotekų nuvedimo sutartį.

Sudarykite vandens tiekimo ir / ar nuotekų nuvedimo sutartį.


