Projekto „Naujamiesčio alėja“ klientams

„Nordea“ būsto kredito pasiūlymas –
patrauklios sąlygos ir profesionalios konsultacijos
Būsto kredito sutarties parengimo
mokestis – 0 €

Sutaupote 140 € ir daugiau, nes kredito sutarties parengimo
mokestis priklauso nuo kredito sumos dydžio.

Nuolaida maržai

Nuolaidos dydis priklauso nuo kredito sumos ar ilgojo laikotarpio kintamųjų
palūkanų ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui pasirinkimo.

Nereikia turto vertinimo ataskaitos

Sutaupote 87 – 116 € ir daugiau (vidutinė buto vertinimo ataskaitos kaina).

„Nordea“ būsto draudimas

Apdrausime itin geromis sąlygomis tiesiog banke. Patikima apsauga
nuo dažniausiai pasitaikančių rizikų: gaisro, vandens užliejimo, vagysčių,
vandalizmo bei gamtinių jėgų. Draudimo paslaugas teikia
„If P&C Insurance AS“ filialas.
Jūsų pageidavimu suteiksime galimybę atidėti kredito grąžinimą iki 1 metų.
Taip pat turėsite teisę nemokamai grąžinti kreditą prieš terminą (palūkanų
nustatymo dieną).

Patogumas ir laisvė rinktis

Patogus ir greitas būdas gauti profesionalią konsultaciją ir išsamią informaciją
apie banko teikiamas paslaugas ir produktus, Jums patogiu laiku, nesvarbu kur
Jūs būtumėte.

Internetinis susitikimas

Tipinis pavyzdys:
Suteikus 85 000 € būsto kreditą 30 metų laikotarpiui, nustačius 2,4 % metinę kintamą palūkanų normą, 0 € administravimo
mokestį, 31,28 € hipotekos (įkeitimo) įregistravimo mokestį, bendra kredito gavėjo mokama suma sudarytų 119 353,28 €,
bendros kredito kainos metinė norma – 2,43 %, o kredito mėnesio įmoka (anuiteto būdu) – 331,45 €. Turto vertinimas –
nereikalaujamas. Įkeičiamo turto draudimo išlaidos nėra įtrauktos. Imamas būsto kreditas turi būti užtikrintas bankui priimtino
nekilnojamojo turto įkeitimu (hipoteka).
Atkreipiame dėmesį į galimą kredito pabrangimą dėl bazinės palūkanų normos pokyčių, pokyčius nekilnojamojo turto rinkoje,
taip pat į prisiimtus finansinius įsipareigojimus, kurių nesilaikymas gali neigiamai paveikti Jūsų kredito istoriją, didinti
skolinimosi sąnaudas, riziką netekti nuosavybės teisių į įkeistą nekilnojamąjį turtą.

Daugiau informacijos Jums suteiks:
Ilmera Maselienė
Didžioji g. 18, Vilnius
Mob. tel. 8 618 68277
El.p. Ilmera.Maseliene@nordea.com

Aušrinė Sabaliauskaitė-Girdvilienė
Gedimino pr. 35, Vilnius
Mob. tel. +370 626 30615
El.p. ausrine.girdviliene@nordea.com

Šio pasiūlymo sąlygos galioja iki atskiro banko pranešimo paskelbimo
banko interneto svetainėje www.nordea.lt. Nuolaidos nesumuojamos.

Edvinas Jurevičius
Virtualus klientų aptarnavimo skyrius
Tel. +370 61842136
El.p. edvinas.jurevicius@nordea.com

