Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija
Kredītkarte VISA Gold Universālā
Klientiem – fiziskām personām rezidentiem
1. Kredīta devēja un starpnieka nosaukums un kontaktinformācija

Kredīta devējs

AS "PrivatBank",
vienotais reģistrācijas Nr. 50003086271

Adrese

Juridiskā adrese: Muitas ielā 4, Rīgā, LV1134

Faktiskā pakalpojuma sniegšanas vietas
adrese:

Tālrunis

__________________________________________
(filiāles adrese)

Informācijas tālrunis 80001515

Mājaslapa
www.privatbank.lv

2. Kredīta pakalpojuma galveno iezīmju apraksts

Kredīta veids

Atjaunojamā kredītlīnija kredītkartei VISA
Gold Universālā

Kredīta kopējā summa

7 000 EUR*
* Kopējais kredīts – maksimāli pieļaujamā
Kredīta summa, kuras ietvaros Banka piešķir
Klientam naudas līdzekļus.

Maksimālā aizņēmuma kopsumma, kas pieejama
saskaņā ar kreditēšanas līgumu

Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas
Banka veiks iesniegto dokumentu pārbaudi
un pieņems lēmumu par iespēju noteikt
pieejamo kredītlimitu, kas var būt vienāds vai
mazāks par kredīta kopējo summu.

Kredīta izņemšanas noteikumi
Kā un kad jūs saņemsiet naudu

Izņemšanas brīvība.

Kreditēšanas līguma darbības termiņš

Beztermiņa

Maksājumi, kas jāveic patērētājam, un to
veikšanas kārtība, ja tāda ir noteikta

Jums būs jāveic šādi maksājumi:

Mēneša maksa par kartes apkalpošanu –
7.11 EUR.

Procenti un / vai izmaksas tiks apmaksāti
šādā veidā:
Minimālo maksājumu 5% no izmantotas
kredītlinijas summas (minimums 7.11 eur) ir
jāveic 1 reizi mēnesī līdz mēneša, kas seko
pārskata mēnesim, 25. datumam.
Sākot ar 31.dienu no katras transakcijas,
izmantotai kredītlinijas summai tiek piemēroti
procentu maksājumi 18% gadā jeb 1.5%
mēnesī.

Kopējā summa, kas jums būs jāmaksā

7894,31 EUR*

Aizņemtā kredīta kopsumma plus procenti un
iespējamās izmaksas, kas piemērojamas jūsu
kredītam.

* ņemot vēra GPL aprēķinam izmantotus
pieņēmumus.

Kredīts, kas ir piešķirts atlikta maksājuma
veidā par precēm vai pakalpojumiem vai
kas ir saistīts ar konkrētu preču piegādi
vai konkrētu pakalpojumu sniegšanu (ja
attiecināms).

Nav attiecināms

Preces / pakalpojuma nosaukums
Cena naudas izteiksmē

Nepieciešamie nodrošinājumi (ja
attiecināms)

Nav attiecināms

Šeit ir aprakstīts nodrošinājums, ar ko jūs
nodrošināt kredīta līgumu

Maksājumus nenovirza tūlītējai
kredīta kopējās summas atmaksai (ja
attiecināms)

3. Kredīta izmaksas

Nav attiecināms

Aizņēmuma likme vai dažādas
aizņēmuma likmes, ja tādas piemēro
kreditēšanas līgumam

Aizņēmuma likme ir fiksēta: 18% gadā vai
1.5% mēnesī tiek piemēroti izmantotai
kredītlinijas summai, sākot ar 31.dienu no
katras transakcijas.
Procenti par nesankcionētu overdrafta
izmantošanu – 18% gadā.

Gada procentu likme (GPL)
Tās ir kredīta kopējās izmaksas, kas izteiktas
gada procentos no jums pieršķirtās kredīta
kopējās summas.
GPL tiek norādīta, lai jūs varētu salīdzinat
dažādus piedāvājumus

Vai kredīta saņemšanai vai tā
saņemšanai ar piedāvātajiem
noteikumiem un nosacījumiem ir obligāti
jāizmanto

GPL=38,98%
Pieņēmumi:
1) Klientam ir Kartes kredītlimita summas
izņemšanas brīvība, tomēr tiek
pieņemts, ka Kartes kredītlimita
summa ir izņemta nekavējoties un
pilnībā,
2) kreditēšanas līgums neparedz
fiksētu kredīta atmaksas grafiku,
tiek pieņemts, ka kredīts ir piešķirts
uz vienu gadu un tiks atmaksāts
12 vienādos maksājumos ar viena
mēneša intervālu.

Nē

● apdrošināšana, ar ko garantē
kredītu
vai
● cits papildu pakalpojums

Nē

Ja kredīta devējam šīs papildu pakalpojumu
izmaksas nav zināmas, tad tās nav ietvertas GPL

Attiecīgās izmaksas

Nav attiecināms

Jāuztur viens vai vairāki konti, lai
reģistrētu gan maksājumu veikšanu, gan
kredīta izņemšanu (ja attiecināms)

Kredītkartes konts, bezmaksas

Izmaksas par īpaša norēķinu līdzekļa
izmantošanu (piemēram, kredītkarte) (ja

Komisijas maksa par skaidras naudas
izņemšanu:

attiecināms)

Komisijas maksa par skaidras naudas
izņemšanu AS "PrivatBank" un citu
banku bankomātos (ATM) Latvijas
teritorijā (paša līdzekļi) bez komisijas maksas
Maksa par skaidras naudas
izņemšanu AS "PrivatBank" un
tās bankomātos; "PrivatBank"
(Ukraina), "PrivatBank" (Gruzija) un
to bankomātos; citās bankās un citu
banku bankomātos Latvijā un ārzemēs
(kredīt līdzekļi)
* atkarībā no izņemamās summas
Komisijas maksa par skaidras naudas
izņemšanu AS "PrivatBank" nodaļās,
izņemšanu PrivatBankas (Ukraina),
PrivatBankas (Gruzija) bankomātos
(paša līdzekļi) 1% no summas
Maksa par skaidras naudas
izņemšanas citu banku bankomātos
ārzemēs (paša līdzekļi) 1,42 EUR (1 LVL) + 1%
Dienas limits skaidras naudas
izņemšanai ekvivalents USD 4000.
Mēneša limits skaidras naudas
izņemšanai ekvivalents 10000 USD.

*

Jebkādas citas izmaksas saskaņā ar
kreditēšanas līgumu (ja attiecināms)

Ikmēneša komisijas maksa par kartes
apkalpošanu (tiek iekasēta katra mēneša 5.
datumā) -7.11 evro

Nosacījumi, ar kuriem saskaņā minētās
izmaksas, kas izriet no kreditēšanas
līguma, drīkst mainīt (ja attiecināms)

Bankai ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji
samazināt vai palielināt izmaksas, kas
norādītas Bankas Tarifos un ir saistītas ar
kredītēšanas līgumu.

Pienākums apmaksāt notāra izmaksas

Nav attiecināms

(ja attiecināms)
Izmaksas maksājumu kavējumu gadījumā Maksājumu kavējumu gadījumā jums
Maksājumu neveikšana var radīt jums nopietnas
sekas (piemēram, piedziņas vēršana uz
nekustamo īpašumu, to pārdodot) un apgrūtināt
kredīta saņemšanu nākotnē

papildus aprēķinās:
Gadījumā, ja maksājumi netika
veikti līdz kārtējā mēneša pēdējai
darba dienai (ieskaitot), sākot ar
nākoša mēneša pirmo datumu tiks
piemērots līgumsods 4,27 EUR
(vienreizēji), rodoties kredīta vai
procentu kavējumam 8,54 EUR vai
vairāk apmērā
Banka ir tiesīga aptūrēt (bloķēt) Kredītkartes
darbību līdz parāda samaksāšanas brīdim.

4. Citi būtiski juridiski aspekti

Atteikuma tiesības

Jā

Jums ir tiesības atteikties no kredīta 14 kalendāra
dienu laikā

Pirmstermiņa atmaksa
Jums ir tiesības veikt kredīta pirmstermiņa
atmaksu
jebkurā laikā pilnībā vai daļēji

Klientam ir tiesības veikt kredīta pirmstermiņa
atmaksu, pirms tam rakstiski brīdinot par to
Banku.

Nav attiecināms.

Ja tiek veikta kredīta pirmstermiņa
atmaksa, kredīta devējam ir tiesības uz
kompensāciju (ja attiecināms)
Datubāzes izmantošana

Jā

Kredīta devējam ir nekavējoties un bez maksas
jums jāpaziņo par rezultātiem, ko devusi
datubāzes izmantošana, ja atteikumu izsniegt
kredītu ar tajā iegūtām ziņām. Šo noteikumu
nepiemēro, ja šādas informācijas sniegšana ir
aizliegta Eiropas Kopienas tiesību aktos vai ir
pretrunā ar sabiedriskās kārtības vai sabiedriskās
drošības mērķiem

Tiesības saņemt kreditēšanas līguma
projektu

Jā

Jums ir tiesības pēc pieprasījuma bez maksas
saņemt kreditēšanas līguma projekta eksemplāru.
Šo noteikumu nepiemēro, ja kredīta devējs
pieprasījuma izteikšanas brīdī nevēlas ar jums
noslēgt kreditēšanas līgumu

Laikposms, kurā kredīta devējam ir
saistoša pirms līguma slēgšanas sniegtā
informācija (ja attiecināms)

Pirms līguma slēgšanas sniegtā informācija ir
saistoša Bankai, kamēr ir spēkā
standārtinformācijā minētās procentu likmes
vai kamēr ir spēkā uz informācijas
sniegšanas brīdi esošā Bankas Līguma un /
vai Vispārējo darījumu noteikumu redakcija.

