Ką reikia Jums
žinoti įsigyjant būstą?
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Pasitikrinkite, kokią sutartį ketinate pasirašyti būsimam būstui įsigyti. Civiliame kodekste
apibrėžtas tik vienas tipas, t. y. preliminarioji būsimo būsto pirkimo-pardavimo sutartis, tad tik
esant tokiam sutarties tipui galima mokėti 15 % pradinį įnašą. Esant kitiems sutarčių tipams
(rezervacinė, būsto užsakymo sutartis ir pan.) kyla daug neapibrėžtumų, kadangi tokios sutartys
LR teisės aktais nėra apibrėžtos.
Pasigilinkite, kodėl NT vystytojas atsisako pasirašyti LR teisės aktuose apibrėžtą sutarties formą ir
nerizikuokite 15 % dydžio avansu (derėkitės dėl mažesnio avanso arba dėl LR teisės aktuose
patvirtintos preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties formos).

Įsigilinkite, ar sutartyje, kurią pasirašote, yra nurodytas projekto statybos pabaigos laikas ir ar yra
apibrėžta dėl kokių priežasčių ir kiek laiko projekto statybos gali vėluoti. Apsaugokite save nuo
galimų nepatogumų ir papildomų išlaidų, kad įsikurtumėte tada, kada iš tiesų esate suplanavę.

Atkreipkite dėmesį, ar NT vystytojas yra numatęs ir įpareigojęs perkamą būstą pilnai įrengti, ir,
jeigu taip, ar nurodytas įrengimo terminas yra racionalus ir įgyvendinamas. Kad visas įrengimo
procesas vyktų sklandžiai ir efektyviai, numatykite ir sutartyje apibrėžkite bent 3 mėn. minimalų
terminą pilnai apdailai atlikti.

Pasitikslinkite ir, jeigu sutartyje nėra aptarta, būtinai joje pažymėkite projekto pridavimo Valstybinei
komisijai terminą bei NT vystytojo pareigą šį veiksmą atlikti. Tai sudėtinga procedūra, kurios NT
vystytojui neįsipareigojus atlikti, būsimi gyventojai gali susidurti su ilgomis, neaiškiomis ir
sudėtingomis procedūromis, kurių atlikimas yra NT vystytojo, o ne būsimų gyventojų pareiga.

Įvertinkite, ar sutartis, kurią pasirašote su NT vystytoju, remiasi pagrindiniais lygiateisiškumo,
protingumo ir sąžiningumo principais: ar joje numatytos vienodos teisės ir pareigos, sankcijos už
pareigų nevykdymą ir pan. abejoms sutarties šalims. Sutarties turinys atskleidžia NT vystytojo
požiūrį į dviejų šalių santykius: esame lygiaverčiai, ar kažkuri šalis vis tik turi daugiau galios kitos
atžvilgiu.
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Susitarkite ir sutartyje būtinai apsibrėžkite, kiek gali kisti perkamo būsto plotas ir kokiems būsto
ploto pokyčiams esant, ketinamas pirkti būstas vis dar būtų laikomas tuo pačiu sutarties objektu.
Taip pat, aptarę galimus ploto pokyčius, tuo pačiu pažymėkite ir galimus kainos pokyčius, plotui
didėjant arba mažėjant.

Pasiteiraukite NT vystytojo, ar jau yra numatyta, kokia įmonė administruos naująjį projektą ir,
svarbiausias aspektas, ar esant norui, naujieji gyventojai galės nedelsiant pakeisti administratorių,
jeigu jų netenkins administratoriaus darbas. Tai yra svarbu todėl, kad dažnai su
administruojančiomis įmonėmis yra sudaromas ilgalaikės iki 5 metų sutartys, kurių nutraukimas
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