ATRAKINKITE
SAVŲ NAMŲ DURIS
Mielas (-a) projekto LOFT TOWN Kliente,
naujas būstas – ypatingas gyvenimo etapas, svajonių įgyvendinimo laikas. Pasirinkus šį projektą,
savi namai – ne noras, o realybė. Kad apsigyventumėte juose dar greičiau, DNB bankas prideda
Jums naudingų pasiūlymų rinkinį – ypatingas sąlygas įsigyjantiems naujus namus.
JŪSŲ NAMŲ RAKTAI:
ɪ ĜċĠĞċġėĘĕČǞğĠěėĞďĎĕĠěĜċĘǞėċĚǟęċĞȄċȴ
ɪ ĒĞįȄĕĚĕęěĜďĞĠĞċġėċ – galimybė atidėti kredito grąžinimą 1, 2 arba 3 mėnesius be
papildomų mokesčių ir sudėtingų sutarties keitimo procedūrų;
ɪ ĘċĕğĢŒĒĞįȄĕĚĠĕėĞďĎĕĠįĜĞĕďǆĘċĕėį – be papildomų mokesčių, jei pasirinksite kreditą su
kintamąja palūkanų norma;
ɪ ĒċĘĕęĥČŒċĠĕĎŒĠĕėĞďĎĕĠěĒĞįȄĕĚĕęįęďĠċęğ būstui įsirengti. Būsto statybų atveju –
iki 3 metų;
ɪ ʌĚċĚğġěĖċęċĕėĕՎՌĜĞěčȱ įkeisto turto vertės;

SVARBU! Suteikiamas būsto kreditas yra užtikrinamas įsigyjamo būsto įkeitimu (hipoteka). Įkeitę turtą ir
nevykdydami kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, galite prarasti nekilnojamojo turto nuosavybės teisę.

Pateikta informacija apie produkto privalumus ir savybes nėra galutinė, yra numatyta papildomų sąlygų.
Daugiau informacijos ieškokite www.dnb.lt.
Susisiekime ir išsamiau aptarsime specialias kreditavimo sąlygas Jums:

AudronŒ RǞkǆtelŒ
Mob. +370 687 06 003
El. paǆtas audrone.rukstele@dnb.lt
IǆskirtinŒs pasiǞlymo sįlygos galioja iki 2015 m. birȄelio 30 d.
Ruošiantis įvesti euro valiutą Lietuvos Respublikoje, klientų informavimo tikslais ﬁnansinių paslaugų įkainiai, tarifai, komisiniai, kiti mokesčiai, įmokos
ir mokėtinos sumos (toliau – kainos) nurodomi dviem valiutomis – litais ir eurais – pagal oﬁcialų nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą –
3,4528 lito už 1 eurą. Iki 2015 m. sausio 1 d. litais ir eurais nurodytos kainos turi būti sumokamos litais, išskyrus tuos atvejus, kai banko ir kliento
sudarytose atitinkamose ﬁnansinių paslaugų teikimo sutartyse, Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose, Banko paslaugų teikimo bendrosiose
taisyklėse, konkrečių paslaugų teikimo sąlygose ar Kainyne numatyta, kad mokėjimai turi ar gali būti vykdomi eurais ar kita užsienio valiuta. Nuo 2015
m. sausio 1 d. atsiskaitymai su banku bus vykdomi euro valiuta. Atsiskaitymai su banku grynaisiais pinigais litais bus priimami iki 2015 m. sausio 15 d.
imtinai. Litai grynaisiais pinigais į eurus bus keičiami nemokamai visuose DNB banko skyriuose iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai.

Turite klausimų? Telefonu 1608 su mumis galite susisiekti I–V: 8:00–24:00, VI: 9:00–16:00.
Mūsų naujienas rasite www.dnb.lt ir
.

