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1. Kredīta devēja un starpnieka nosaukums un kontaktinformācija
Kredīta devējs
AS “PrivatBank”,
Adrese
vienotais reģistrācijas Nr. 50003086271
Tālrunis
Juridiskā adrese: Muitas iela 1, Rīgā, LV - 1010
Mājaslapa
Faktiskā pakalpojuma sniegšanas vietas adrese:
Muitas iela 1, Rīgā, LV-1034
Informācijas tālrunis 80001515
www.privatbank.lv
2. Kredīta pakalpojuma galveno iezīmju apraksts
Kredīta veids
Kredīta kopējā summa
Maksimālā aizņēmuma kopsumma, kas pieejama
_______ EUR
saskaņā ar kreditēšanas līgumu
Kredīta izņemšanas noteikumi
Nauda tiek pārskaitīta klientam uz PrivatBank kontu
Kā un kad jūs saņemsiet naudu
pēc pateriņa kredīta līguma parakstīšanas.
Kreditēšanas līguma darbības termiņš
Līdz 60 mēnešiem
Nepieciešamie nodrošinājumi
Nav attiecināms
(ja attiecināms)
Šeit ir aprakstīts nodrošinājums, ar ko jūs nodrošināt
kredīta līgumu
Maksājumus nenovirza tūlītējai kredīta kopējās
Nav attiecināms
summas atmaksai
(ja attiecināms)
3. Kredīta izmaksas
Aizņēmuma likme vai dažādas aizņēmuma likmes, ja
tādas piemēro kreditēšanas līgumam
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
− apdrošināšana, ar ko garantē kredītu
vai
− cits papildu pakalpojums
Ja kredīta devējam šīs papildu pakalpojumu
izmaksas nav zināmas, tad tās nav ietvertas GPL
Attiecīgās izmaksas

______% fiksēta likme uz visu termiņa laiku
GPL =….%
GPL aprēķinā netiek izmantoti pieņēmumi.
Piemērs:
Kredīta kopejā summa 5000 EUR apmēra tiek
pārskaitīta Klientam. Lai segtu kredīta summu un
procentu maksājumus (_____% gadā) Jūs katru
mēnesi 3 gadu laikā maksājat vienādu summu
154,39 EUR. Tādējādi kredīta kopējās izmaksas
sastāda 154,39 *36 = 5558,04 EUR

Nē

Nav zināmas

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

Ir jābūt atvērtam norēķinu konta AS”PrivatBank”,
saskaņā ar AS “PrivatBank” Cenrādi.

Izmaksas par īpaša norēķinu līdzekļa izmantošanu
(piemēram, kredītkarte) (ja attiecināms)
Jebkādas citas izmaksas saskaņā ar kreditēšanas
līgumu (ja attiecināms)

Nav attiecināms

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

Nav attiecināms

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

Maksājumu kavējumu gadījumā jums papildus
aprēķinās
Gadījumā, ja maksājums netiks veikts saskaņā ar
līguma nosacījumiem un maksājuma grafiku, tiks
piemērots nokavējuma procenti 0.5% no kavētās
maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
Ja maksājums tiks kavēts 60 dienas, tiks lauzts
kredīta līgums.

4. Citi būtiski juridiski aspekti
Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atteikties no kredīta 14 kalendāra
dienu laikā
Pirmstermiņa atmaksa
Jums ir tiesības veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu
jebkurā laikā pilnībā vai daļēji

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Jā

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

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

Nav attiecinams.

Datubāzes izmantošana
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
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)

Jā.

Jā.

Viens mēnesis no
pieņemšanas dienas.

lēmuma
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kreditēšanu

