EIROPAS PATĒRIŅA KREDĪTA STANDARTINFORMĀCIJA
V 3.0
1. Kredīta devēja nosaukums un kontaktinformācija
“IPF
13.
20140014

3,

SIA
LV-1050

2. Kredīta pakalpojuma galveno iezīmju apraksts
Kredīta veids

Kredītlīnija

Kredīta kopējā summa
Tā ir maksimālā aizņēmuma kopsumma, kas pieejama saskaņā ar kreditēšanas
līgumu

EUR 100 - 5 000

Kredīta izņemšanas noteikumi
Kā un kad jūs saņemsiet naudu.

Kredīta devējs nodrošina klientam piekļuvi piešķirtajai kredītlīnijai pēc
pozitīva kredītlēmuma pieņemšanas.

Kredītēšanas līguma darbības termiņš

Kredītlīnija ir beztermiņa un ir spēkā līdz izbeigšanas paziņojuma
iesniegšanai.

Maksājumi, kas jāveic patērētājam un to veikšanas kārtība

Klients var veikt saņemto kredītu atmaksu jebkurā laikā un neierobežotā
apmērā. Tomēr katru mēnesi, kurā klients izmanto kredītlīniju, tas maksā
vismaz minimālo ikmēneša maksājumu.
Minimālais ikmēneša maksājums sastāv no:
(a) kredīta pamatsummas un uzkrāto atmaksas procentu kopsummas, kas,
piemērojot anuitātes metodi, ir izdalīta ar 60 mēnešiem; un
(b) citiem līgumā noteiktajiem maksājumiem
Citi saskaņā ar kredītlīnijas līgumu noteiktie maksājumi veicami kredītlīnijas
līgumā noteiktajā samaksas termiņā.

Kopējā summa, kas Jums būs jāsamaksā
Aizņemtā kredīta kopsumma plus procenti un iespējamās izmaksas, kas
piemērojamas Jūsu kredītam

761,80 EUR
Norādītā summa ir aprēķināta, pieņemot piemērā, ka:
1) maksimālais kredītlimits EUR 500,00 tiek izņemts pilnībā ar pirmo
izmaksas pieprasījumu un tiek atmaksāts vienādos maksājumos 60 mēnešu
laikā;
2) komisija par naudas līdzekļu izmaksu veikšanu tiek piemērota visai
kredītlimita summai, kas tiek izņemta pilnībā un tādējādi sastāda EUR 0;
3) aizņēmuma likme gadā 18.00% paliek nemainīga kredītlīnijas līguma
darbības termiņa laikā un procentu maksājumi 60 mēnešu laikā kopā sastāda
EUR 261,80.

3. Kredīta izmaksas
Aizņēmuma likme vai, ja piemērojams, dažādas aizņēmuma likmes, kas
attiecas uz kredītlīgumu.

Aizņēmuma likme gadā ir 18.00 - 42.00%.
Aizņēmuma likme dienā ir 0.05 - 0.12%.
Procenti tiek aprēķināti katru dienu, piemērojot Aizņēmuma likmi un ņemot
vērā faktisko dienu skaitu mēnesī, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas.
Klientam ir pienākums maksāt procentus tikai par to laika posmu, kurā klients
ir lietojis kredītu.
Kredīta devējs ir tiesīgs mainīt piemērojamo aizņēmuma likmi, informējot
klientu par šādām izmaiņām vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Kredīta devējs
ir tiesīgs mainīt aizņēmuma likmi, pirmkārt un galvenokārt gadījumā, ja tiek
mainīta Eiropas Centrālās Bankas procentu likme.

Gada procentu likme (GPL)
Tās ir kredīta kopējas izmaksas, kas izteiktas gada procentos no Jums
piešķirtās kredīta kopējās summas.
GPL tiek norādīta, lai Jūs varētu salīdzināt dažādus piedāvājumus.

Aizņēmuma likme gadā ir 9.52 - 51.98%.
Gada procentu likme ir aprēķināta, pieņemot piemērā, ka:
1) maksimālais kredītlimits EUR 500,00 tiek izņemts pilnībā ar pirmo
izmaksas pieprasījumu un tiek atmaksāts vienādos maksājumos 60 mēnešu
laikā;
2) aizņēmuma procentu likme gadā 19.86% paliek nemainīga
kredītlīnijas līguma darbības termiņa laikā un procentu maksājumi 60
mēnešu laikā kopā sastāda EUR 261,80.
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Attiecīgās izmaksas

Jebkādas citas izmaksas saskaņā ar kredītlīgumu.

Maksas par papildus pakalpojumiem ir norādītas mājas lapā.

Nosacījumi, pie kādiem izmaksas attiecībā uz kredītlīgumu drīkst mainīt

Kredīta devējs ir tiesīgs pārskatīt kredītlīnijai piemērotos maksājumus saskaņā
ar kredītlīnijas līgumu. Paziņojums par šīm izmaiņām tiek nosūtīts klientam.
Šādas izmaiņas stājas spēkā kredīta devēja noteiktā dienā, ar nosacījumu, ka
paziņojums par izmaņām ir nosūtīts klientam vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms
noteiktās izmaiņu spēkā stāšanās dienas.
Kredītlīgums ir spēkā ar izdarītajiem grozījumiem, ja vien klients neiesniedz
kredīta devējam rakstveida paziņojumu par šādu grozījumu nepieņemšanu un
līguma izbeigšanu.
Kredīta devējs ir tiesīgs mainīt cenrādi, par izdarītajām izmaiņām informējot
klientu.

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

Kredīta pamatsummas kavējuma gadījumā, kredīta devējs ir tiesīgs piemērot
klientam nokavējuma procentus par katru kredīta pamatsummas daļas atmaksas
kavējumu ar aizņēmuma procentu likmi, kurai pievienoti 0,05% dienā.
Gadījumos, kad klients ir iesniedzis kredīta devējam maldinošu vai nepatiesu
informāciju, kas ir veicinājusi vai ietekmējusi kredītlimita piešķiršanu, vai arī
klienta maksātnespējas gadījumā kredīta devējs ir tiesīgs piemērot arī
maksimālo līgumsodu 10% apmērā no neatmaksātā kredīta, nepiedzenot citus
zaudējumus.
Maksājumu kavējuma gadījumā, klientam ir pienākums atlīdzināt kredīta
devējam un piedziņas kompānijām visas izmaksas, kas saistītas ar parādu
piedziņas procesu.

4. Citi būtiski juridiskie aspekti
Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atteikties no kredīta 14 kalendāro dienu laikā

Jā

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

Jā. Jebkurā gadījumā, katru mēnesi, kurā klients izmanto kredītlīniju, tas
maksā Kredīta devējam vismaz minimālo ikmēneša maksājumu.

Pirmstermiņa atmaksas gadījumā kreditoram ir tiesības uz kompensāciju

Nē

Datubāzes izmantošana
Kredīta devējam ir nekavējoties un bez maksas jums 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 sabiedriskās kārtības
vai sabiedriskās drošības mērķiem.

Kredīta piešķiršanas izvērtēšanai un uzraudzībai, kredīta devējs izmanto klienta
kredītinformāciju, kas tiek iegūta no kreditora vai trešo personu datubāzēm, tajā
skaitā kredītu reģistru ar pozitīvo kredītvēsturi un datu apmaiņu ar šīm datu
bāzēm.

Tiesības saņemt kredītlīguma projektu
Jums ir tiesības pēc pieprasījuma bez maksas saņemt
kredītlīguma projekta eksemplāru. Šo noteikumu nepiemēro, ja kreditors
pieprasījuma brīdī nevēlas ar Jums noslēgt kredītlīgumu.

Jā

5. Papildinformācija finanšu pakalpojumu tālākpārdošanas gadījumā
(a) Informācija par kredīta devēju
Kredīta devēja pārstāvis Jūsu dzīvesvietas dalībvalstī:

“IPF Digital Latvia”, SIA

Adrese:
Tālrunis:
Reģistrācija

13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050
20140014
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, reģistrācijas Nr. 50003913651

Uzraudzības iestāde

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, adrese: Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010

(b) informācija par kredītlīgumu
Atteikuma tiesību izmantošana

Klients ir tiesīgs atteikties no kredītlīguma, iesniedzot kredīta devējam
paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu 14 (četrpadsmit) dienu laikā
pēc paziņojuma par kredīta pieteikuma apstiprināšanas saņemšanas un dienas,
kad klients ir saņēmis līguma kopiju un citu iepriekšējo informāciju.
Paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu iesniedzams 14 dienu laikā
“IPF Digital Latvia” SIA.
Gadījumā, ja klients izmanto atteikuma tiesības, tam ir pienākums samaksāt
kredīta devējam procentus, kas ir uzkrāti par laika posmu, kurā kredīts bija
klienta rīcībā. Kredītlīguma ietvaros saņemtie līdzekļi un uzkrātie procenti
atmaksājami kredīta devējam 30 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma
tiesību izmantošanas nosūtīšanas, pretējā gadījumā šāda atteikšanās var tikt
uzskatīta par spēkā neesošu.

Tiesību akti, ko kredīta devējs izmanto kā pamatu attiecību veidošanai ar Jums
pirms kredītlīguma noslēgšanas

LR Civillikums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta 2010.
gada 28. decembra noteikumi Nr. 1219 „Noteikumi par patērētāju kreditēšanu”.

Noteikums par kredītlīgumam piemērojamajiem tiesību aktiem un/vai
kompetentā tiesa

Klients ir tiesīgs nodot ar kredītlīguma saistīto strīdu izskatīšanu vispārējās
jurisdikcijas tiesai pēc klienta dzīves vietas Latvijas Republikā, ja vien klients
neizsaka vēlmi iesniegt šādu prasību vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc kredīta
devēja adreses. Gadījumā, ja klients nedzīvo Latvijā, strīdi saistībā ar
kredītlīgumu tiek nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai.
Kredītlīgumam piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.

Izmantotā valoda

Klients ir tiesīgs saņemt informāciju pirms līguma noslēgšanas un
kredītlīguma tekstu latviešu valodā, un kredīta devējs apņemas izmantot šo
valodu līguma darbības laikā.

(c) informācija par strīdu izskatīšanu

Ārpustiesas sūdzību un tiesiskās
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