Eiropas patēriņa kredīta standarta informācija
Kredītkarte VISA Platinum
fiziskām personām Latvijas Republikas rezidentiem un nerezidentiem
1. Kredīta devēja un starpnieka nosaukums un kontaktinformācija
Kredīta devējs
Adrese
Tālrunis
Interneta vietne

AS “PrivatBank”
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003086271
Juridiskā adrese: Muitas ielā 1, Rīgā,
LV-1134
Faktiskā pakalpojuma sniegšanas vietas adrese:
Muitas ielā 1, Rīgā, LV-1134
Informācijas tālrunis 80001515
www.privatbank.lv

2. Kredīta pakalpojuma galveno iezīmju apraksts
Kredīta veids

VISA Platinum kredītkartes
atjaunojamā kredītlīnija

Kredīta kopējā summa
Maksimālā kredīta kopsumma, kas pieejama
saskaņā ar kredītlīgumu
Kredīta izņemšanas noteikumi
Kā un kad Jūs saņemsiet naudu
Kredītlīguma darbības termiņš
Maksājumi, kas jāveic patērētājam, un to
veikšanas kārtība, ja tāda ir noteikta

EUR 7500/USD 10000
Izņemšanas brīvība
Beztermiņa
Jums būs jāveic šādi maksājumi:
gada maksa par kartes apkalpošanu –
EUR 255/USD 400:
- gada maksas daļa EUR 75/USD 100 apmērā
tiek ieturēta reizi gadā, pirmoreiz – pēc kartes
izgatavošanas;
- gada maksas daļa EUR 15/USD 25 apmērā
tiek ieturēta katru mēnesi, sākot ar kartes
izgatavošanas mēnesi.
Procenti un/vai kredīta maksājumi ir jāsamaksā
šādi:
minimālais maksājums – 5% no izmantotās
kredītlīnijas summas plus gada maksas daļa ir
jāsamaksā katru mēnesi līdz pārskata
mēnesim sekojošā mēneša beigām;
sākot ar 31. dienu, izmantotajai kredītlīnijas
summai tiek piemērota procentu likme
14,04% gadā jeb 1,17% mēnesī.

Kopējā summa, kas jums būs jāmaksā
Aizņēmuma kopsumma plus procenti

un

EUR 10129,10/USD 13710,35*
*Ņemot vērā GPL aprēķinam

izmantotos

iespējamās izmaksas, kas piemērojamas Jūsu
kredītam
Kredīts, kas ir piešķirts atliktā maksājuma veidā
par precēm vai pakalpojumiem vai saistīts ar
konkrētu preču piegādi vai konkrētu
pakalpojumu sniegšanu (ja attiecināms)
Preces/pakalpojuma nosaukums
Cena naudas izteiksmē
Kredīta nodrošinājums (ja attiecināms)
Šeit tiek sniegts kredītlīguma nodrošinājuma
apraksts
Maksājumus nenovirza tūlītējai kredīta kopējās
summas atmaksai (ja attiecināms)

pieņēmumus.
Nav attiecināms

Nav attiecināms
Nav attiecināms

3. Kredīta izmaksas
Kredīta procentu likme vai dažādas procentu
likmes, ja tādas piemērojamas kredīta līgumam

Gada procentu likme (GPL)
Kopējās kredīta izmaksas, kas izteiktas kā gada
procentu likme Jums piešķirtajai kredīta
summai.
GPL tiek norādīta, lai jūs varētu ērtāk salīdzināt
dažādus piedāvājumus.

Kredītam ir fiksētā procentu likme:
sākot ar 31. dienu, izmantotajai kredītlīnijas
summai tiek piemēroti procenti ar likmi
14,04% gadā vai 1,17% mēnesī.
Procenti par nesankcionētu overdrafta
izmantošanu – 48% gadā.
GPL (EUR)= 22,52%
GPL (USD)= 23,66%
Pieņēmumi:
1) Klientam ir kartes kredītlimita izņemšanas
brīvība, tomēr tiek pieņemts, ka kartes
kredītlimita summa tiek izņemta nekavējoties
un pilnā apmērā.
2) Kredītlīgums neparedz fiksētu kredīta
atmaksas grafiku; tiek pieņemts, ka kredīts ir
piešķirts uz trim gadiem un tiks atmaksāts
36 ikmēneša maksājumos.
3) Tiek pieņemts, ka 35 ikmēneša maksājumi
ir līgumā paredzētie minimālie maksājumi,
izņemot pēdējo maksājumu, ar kuru klients
samaksā izmantotā kredītlimita atlikumu.
4) Tiek pieņemts, ka klients veic ikmēneša
maksājumus pārskata mēnesim sekojošā
mēneša pēdējās dienās.
Piemērs, kas atspoguļo visus norādītās gada
procentu likmes
aprēķinā izmantotos
pieņēmumus:
No
kopējā
piešķirtā
kredītlimita
EUR 7500 apmērā uzreiz pēc kredītlīguma
noslēgšanas Jūs saņemat EUR 7260
skaidrā
naudā
AS „PrivatBank”
bankomātā un EUR 4,80 kā samaksu par
pirkumu.
Komisijas
maksa
par

kredītlīdzekļu
saņemšanu
AS ”PrivatBank”
bankomātos
ir
EUR 145,20 (2% x EUR 7260); gada
maksas daļa par kartes apkalpošanu –
EUR 75 tiek ieturēta nekavējoties,
EUR 15 – mēneša pēdējā darba dienā,
ieskaitot kartes izsniegšanas dienu. Lai
atmaksātu kredīta summu un samaksātu
procentu
maksājumus
EUR 1718,90
(14,04% gadā), un komisijas maksu
EUR 255 * 3 = EUR 765, Jūs trīs gadus
katru mēnesi maksājat līgumā paredzēto
minimālo summu un pēdējā mēnesī
atmaksājat visu izmantotā kredītlimita
atlikumu – EUR 2286,17. Tādējādi
kredīta kopējās izmaksas ir:
EUR 7500 + EUR 1718,90 + EUR 145,20
+ EUR 255 * 3 = EUR 10129,10.
Vai kredīta saņemšanai, ņemot vērā piedāvātos
kredīta saņemšanas noteikumus, ir obligāti
• jānoslēdz apdrošināšanas līgums kā
kredīta garantija
vai
• jāizmanto cits papildu pakalpojums?
Ja kredīta devējam šīs papildu pakalpojuma
izmaksas nav zināmas, tās nav ietvertas GPL.
Attiecīgās izmaksas
Viena vai vairāku kontu apkalpošana, lai
reģistrētu gan maksājumus, gan kredīta
izsniegšanu (ja attiecināms)
Īpaša norēķinu līdzekļa (piemēram, kredītkartes)
izmaksas (ja attiecināms)

Nē
Nē

Nav attiecināms
Kredītkartes konts – bez maksas

Klientam bez maksas tiek izsniegta:
VISA Platinum kredītkarte;
ceļojumu apdrošināšanas polise (VISA
Platinum kartes īpašniekam);
papildu VISA Gold maksājumu karte;
Priority Pass karte lidostu VIP zonas
apmeklēšanai.
Komisijas maksa par skaidras naudas
izņemšanu
Komisijas maksa par skaidras
naudas
izņemšanas
AS ”PrivatBank” bankomātos
(paša līdzekļi)
Komisijas maksa par skaidras
naudas
izņemšanas
AS ”PrivatBank” filiālēs (paša
līdzekļi)
Komisijas maksa par skaidras
naudas
izņemšanas
AS ”PrivatBank”
un
tās
bankomātos (kredītlīdzekļi)
Komisijas maksa par skaidras
naudas
izņemšanas

Bez komisijas

Saskaņā ar tarifiem par skaidras
izsniegšanu no norēķinu konta

2%
1%

”PrivatBank” (Ukraina) nodaļās
un bankomātos (paša līdzekļi)
Komisijas maksa par skaidras
naudas
izņemšanas
”PrivatBank” (Ukraina) nodaļās
un bankomātos (kredītlīdzekļi)
Komisijas maksa par skaidras
naudas izņemšanas citu banku
un bankomātos ES valstīs (paša
līdzekļi)
Komisijas maksa par skaidras
naudas izņemšanas citu banku
un bankomātos ES valstīs
(kredītlīdzekļi)
Komisijas maksa par skaidras
naudas izņemšanas citu banku
un bankomātos ārpus ES
valstīm (paša līdzekļi)
Komisijas maksa par skaidras
naudas izņemšanas citu banku
un bankomātos ārpus ES
valstīm (kredītlīdzekļi)

2%
3 reizes mēnesī – bez maksas,
sākot ar 4.reizi – komisija 1% +
3EUR/4USD
3 reizes mēnesī – 2%, sākot ar
4.reizi – komisija 3% +
3EUR/4USD
1%+ 3 EUR/4USD

3%+ 3 EUR/4USD

Papildu komisijas maksa par skaidras naudas
izņemšanu citās bankās/bankomātos, ja
izņemamā summa pārsniedz EUR 15000
ekvivalentu – 1% no summas;
dienas limits skaidras naudas izņemšanai –
EUR 3000 (ja nav klienta pieteikuma limita
palielināšanai);
komisijas
maksa
par
pārskaitījumu
(kredītlīdzekļi) – 2% no summas +
pārskaitījuma maksa saskaņā ar Tarifiem.
Citas izmaksas saskaņā ar kredītlīgumu (ja Nav attiecināms
attiecināms)
Noteikumi, saskaņā ar kuriem minētās
kredītlīguma izmaksas var mainīties (ja
attiecināms)

Bankai ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji
palielināt vai samazināt Tarifos noteikto
kredītlīguma maksājumu apmēru.

Pienākums apmaksāt notāra pakalpojumus (ja Nav attiecināms
attiecināms)
Ar maksājumu kavējumiem saistītās izmaksas
Maksājumu kavējumiem var būt nopietnas sekas
(piemēram, nekustamā īpašuma piespiedu
pārdošana), kas var apgrūtināt kredīta
saņemšanu nākotnē.

Maksājumu kavējumu gadījumā Jums tiks
piemērotas šādas soda sankcijas:
Ja maksājumi netika veikti līdz kārtējā
mēneša pēdējai darba dienai (ieskaitot), sākot
ar nākamā mēneša pirmo datumu, tiks
piemērota
komisijas
maksa
par
nesavlaicīgu
minimālā
ikmēneša
maksājuma samaksu – 1% no kartes konta
parāda kopsummas iepriekšējā mēneša pēdējā
dienā
(EUR 7/USD 10),
un
kavētā
maksājuma summai tiks piemērota gada
procentu likme 28,08%.
Banka ir tiesīga apturēt (bloķēt) kredītkartes
darbību līdz parāda samaksai.

4. Citi būtiski juridiskie aspekti
Tiesības uz atkāpšanos no līguma
Jums ir tiesības atkāpties no kredītlīguma
14 kalendāra dienu laikā.
Kredīta pirmstermiņa atmaksa
Jums ir tiesības pilnībā vai daļēji atmaksāt
kredītu pirms termiņa jebkurā laikā.

Jā
Klientam ir tiesības veikt kredīta pirmstermiņa
atmaksu, rakstiski informējot Banku.

Ja tiek veikta kredīta pirmstermiņa atmaksa, Nav attiecināms
kredīta devējam ir tiesības uz kompensāciju (ja
attiecināms).
Datubāzes izmantošana
Kredīta devējam ir nekavējoties un bez maksas
jāpaziņo par rezultātiem, ko devusi datubāzes
izmantošana, ja atteikumu izsniegt kredītu
pamato 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.

Jā

Tiesības saņemt kredītlīguma projektu
Jums ir tiesības pēc pieprasījuma bez maksas
saņemt kredītlīguma projekta eksemplāru. Šo
noteikumu nepiemēro, ja kredīta devējs,
saņemot iesniegumu kredītam, nevēlas ar Jums
noslēgt kredītlīgumu.

Jā

Laika posms, kurā kredīta devējam ir saistoša
pirms līguma noslēgšanas sniegtā informācija
(ja attiecināms).

Pirms līguma noslēgšanas sniegtā informācija ir
saistoša Bankai, kamēr ir spēkā standarta
informācijā norādītās procentu likmes vai
informācijas sniegšanas dienā spēkā esošā
līguma ar Banku un/vai Vispārējo darījumu
noteikumu redakcija.

