
Daugiau 
galimybių 

„X smart“ kortelė
 ∙ Uždirbkite 1 % metinių palūkanų nuo vidutinio „X smart“ sąskaitos likučio
 ∙ Atlikite neribotą skaičių mokėjimų eurais internetu Lietuvoje ir 

visoje Europoje (SEPA erdvėje) nemokamai
 ∙ Išsigryninkite iki 1000 EUR per mėnesį be komisinio mokesčio bankomatuose visame pasaulyje 
 ∙ Kaupkite taškus ir keiskite juos į pasirinktus prizus
 ∙ Gaukite partnerių nuolaidų visoje Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
 ∙ Pirmi trys mėnesiai – nemokamai*

X kredito kortelės
 ∙ Kredito limitas iki 15 000 EUR  ir pirkiniai be palūkanų iki 45 dienų
 ∙ Kaupkite taškus ir keiskite juos į pasirinktus prizus, gaukite partnerių 

nuolaidų  visoje Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje 
 ∙ Patogus kelionių ir pirkinių draudimas kortelės turėtojui užsienyje ir Lietuvoje
 ∙ Pirmieji 6 mėnesiai – be mėnesinio mokesčio 

Pasidomėkite kitais mūsų pasiūlymais

Norite sužinoti daugiau? 

 ∙ Individualiai jūsų poreikiams pritaikytas vartojimo paskolos 
pasiūlymas su visada mažomis palūkanomis

 ∙
 ∙ Būsto paskola ir paskola su nekilnojamojo turto įkeitimu – pasiūlymas per 24 val.**

**Pateikus pasirašytą paskolos paraišką, pasiūlymas per 24 val. pateikiamas banko darbo valandomis klientams, kurių pajamos susijusios su darbo santykiais. Galutinis banko 
*Pasiūlymas galioja iki 2019 09 30. Po to, „X smart“ kortelės kaina – 1,20 EUR/mėn.

pasiūlymas pateikiamas tik gavus turto vertinimą ir kitus reikalingus dokumentus.
Standartinis pavyzdys: 
Pavyzdžiui, jei kredito suma 600 € kredito kortelės sutarties terminas 36 mėn., visam sutarties laikotarpiui taikoma palūkanų norma 19 %, kortelės išdavimo mokestis 0 €, kortelės 
mėnesinis mokestis – 2 €, skaičiuojant, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus galutinio kredito grąžinimo termino dieną, bus panaudotas visas suteikiamas kreditas, kiekvieną 
mėnesį mokama 30 € dalinė kredito grąžinimo įmoka, kuri vėl bus panaudota, bei 9.5 € palūkanų, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 25,59 %, bendra kredito gavėjo 
mokama kredito suma – 1 014 €. Pavyzdyje pateikiami pavyzdiniai kredito suteikimo ir kortelės aptarnavimo mokesčiai bei palūkanų norma, kurie gali nesutapti su Banko Paslaugų 
įkainiuose nurodytais mokėjimo kortelių aptarnavimo mokesčiais ir palūkanų normomis.

Dabar geriausias laikas tapti „Citadele“ klientu. Mūsų 

galimybes ir kasdienybę lengvinančius sprendimus.

PASIŪLYMAS
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