
Savi namai be pradinio 
įnašo su NUMAI
Savų namų laukti nebereikia! Apsigyvenkite pasirinktuose 
namuose dabar, dalimis sumokėkite pradinį įnašą ir savo 
namų savininkais tapkite jums patogiu metu. 

Kaip tai veikia?

Kodėl verta rinktis NUMAI?

Jums nereikia turėti viso pradinio įnašo – 
sutarties su NUMAI pradžioje, minimalus 
mokamas avansas yra tik 2,5% nuo 
būsto kainos. Likusią pradinio įnašo dalį 
sukaupsite jau gyvendami savo namuose

Būstą ateityje 
pirksite už iš anksto 
sutartą kainą

Apdraudžiame 
būstą ir vidaus 
turtą išskirtinėmis 
sąlygomis

Galime butą rezervuoti ir sumokėti 
avansą pardavėjui dar iš brėžinių, 
kai butas dar tik statomas

Pasirūpinsime 
visu būsto pirkimo 
procesu – jums reikia 
tik pasirinkti butą

Galime būstą įrengti pagal jūsų norus 
– turime partnerius, kurie padės rasti 
geriausius sprendimus, kad naujieji 
namai džiugintų ilgai

Atsakymą, ar galime jums suteikti 
paslaugą ir nupirkti jūsų pasirinktą 
butą gausite per 1 darbo dieną

Jūs apsigyvenate 
naujuose namuose, kas 
mėnesį mokate nuomą 
ir kaupiate pradinį įnašą

Pasirenkate 
būstą ir užpildote 
užklausą

1. 2. 3. 4. Po 1-5 metų, kai esate 
pasiruošę savo būstą 
iš mūsų išsiperkate

Mes nuperkame jūsų 
pasirinktą būstą

Sąlygos

- Avansas – nuo 2,5% nuo būsto kainos. Jis, kartu su mokamu kaupimu sudarys jūsų pradinį įnašą

- Pasirašant sutartį taikomi vienkartiniai mokėjimai

- Po 1 metų, savo namus galėsite išsipirkti jums patogiu metu, be jokių papildomų mokesčių. 

- Sutarties sudarymos mokestis – nuo 0,7%, skirtas padengti administracinius, teisinius bei kitus kaštus. 

Kiekvienu atveju sąlygos gali būti peržiūrimos, vertinant kliento finansinę situaciją ar būstą. Visos nuomos sąlygos aptariamos 
individualiai ir patvirtinamos Patalpų nuomos sutartyje ir Preliminarioje patalpų pirkimo - pardavimo sutartyje.

Minimalus nuomos terminas – 1 metai. 

Skaičiuoklė

Įvertinkite savo norus! Nurodykite būsto ir įrengimo kainą, bei planuojamo įnešti avanso dydį. 
Pagal tai pateiksime rekomenduojamus mokėjimo planus. 

Užpildykite užklausą ir susisieksime su jumis per 1 darbo dieną!

Įvertinkite savo norus čia:

Užpildykite užklausą čia:

MOKĖJIMO planai

UŽKLAUSOS forma

Turite klausimu? 
Susisiekite!
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