
 
 

 
 

Turite klausimų? Telefonu 1608 su mumis galite susisiekti ilgiausiai Lietuvoje! I–V: 8.00–24.00, VI: 9.00–16.00 

Mūsų naujienas rasite www.dnb.lt ir   
 

Įsigydami būstą „Bajorų dominijoje“, pasinaudokite ypač patraukliomis DNB banko 

būsto kredito sąlygomis ir nuolaidomis kitoms banko paslaugoms 
 

 

 

Ypatingos būsto kredito sąlygos: 

 palūkanos - itin patrauklios -  iki 0,4 proc. punkto mažesnė palūkanų marža; 

 galimybė 1 mėn. per metus kasmet atidėti kredito dalies mokėjimą (pasirinkus linijinį kredito grąžinimo metodą);

 laisvė grąžinti kreditą prieš nustatytą terminą be papildomų mokesčių (pasirinkus kreditą su kintama palūkanų norma);

 galima pasinaudoti atstatomuoju kreditu – grąžinus dalį kredito, suteikiama galimybė atstatyti kreditą iki pradinės kredito 

sumos;

 galimybė atidėti kredito grąžinimą iki dvejų metų, o kai kreditas teikiamas būstui statyti arba rekonstruoti – net iki trejų metų. 

Kredito grąžinimo atidėjimo laikotarpiu mokėsite tik kredito palūkanas;

 dokumentų paruošimo ir sutarčių įforminimo mokestis – 100 Lt;

 netaikomas mokestis įsigyjamo ir bankui įkeičiamo turto vertės nustatymui.



Kiti naudingi pasiūlymai:  

 pasirinkus būsto kreditą su ERGO Insurance Life SE būsto paskolos gavėjo investiciniu gyvybės draudimu, suteikiama 

50 proc. nuolaida kredito sutarties sudarymo mokesčiui;

 Pirmus namus pigiau ir lengviau įsirengti padės SENUKAI su „Urmo kliento kortele“ ir iki 15 proc. nuolaidomis 

visoms prekėms.

 ypač galinga kredito kortelė Power Card, kad Jūsų gyvenimas taptų paprastesnis: išskirtinės kredito sąlygos kortelėje; 

kelionių draudimas visai Jūsų šeimai bei techninė pagalba namuose 24 val. per parą, kurią suteiks mūsų partneris „Altas 

assistance“. 

 

 

Daugiau informacijos apie specialias kreditavimo sąlygas Jums suteiks:  
 
Asmeninė bankininkė      Finansų konsultantas 
Teresa Stankevič Donatas Mačinskas 

                                                                                    
Lvovo g. 25, LT-09601 Vilnius |     Lvovo g. 25, LT-09601 Vilnius | 
TEL . (8 5) 219 0993 | Mob. +370 698 40 562 | TEL . (8 5) 219 0990 | Mob. +370 615 62063 |  
Faks. (8 5) 239 9229 Faks. (8 5) 239 9229                         
 

El. paštas: teresa.stankevic@dnb.lt  | www.dnb.lt  El.paštas: donatas.macinskas@dnb.lt | www.dnb.lt 
               
 
 
Šio pasiūlymo sąlygos galioja iki 2012 m. lapkričio mėn. 28 d. 

 

 
NAUDINGAS BŪSTO KREDITO PASIŪLYMAS 
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