AIZNEMIES
PRATIGI!
Atgādina Latvijas Nebanku kredītdevēju
asociācija un Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Īstermiņa kredīti ir paredzēti ārkārtas situācijām, kad steidzami nepieciešama
papildu nauda, piemēram:
saplīst sadzīves tehnika, un remonts
vajadzīgs nekavējoties;
tu vai kāds tavs radinieks saslimst,
un ir nepieciešami līdzekļi
ārstniecības izdevumu segšanai;
rodas iespēja iegādāties kādu pirmās
nepieciešamības preci par ļoti labu cenu;
līdz algai ir atlikušas tikai dažas dienas,
bet nauda nepieciešama tieši šobrīd.

Lai gan pakalpojums ir ērts un noderīgs, tas jāizmanto pārdomāti un atbildīgi,
tāpēc pirms aizņemšanās:
vēlreiz apdomā, vai nauda tiešām ir
nepieciešama;
izvērtē, vai noteiktajā laikā aizdevumu
tiešām varēsi atdot;
pārliecinies, lai kredīta maksājumi
nepārsniegtu 40% no
ikmēneša ienākumiem;
aizņemies tieši tik daudz, cik
nepieciešams.

Īstermiņa kredīti ir noderīgi dažādās dzīves situācijās, tomēr padomā divreiz,
ja ņem kredītu, lai:
segtu parādsaistības, piemēram, banku hipotekāro
kredītu vai citu īstermiņa kredītu;
risinātu ilgtermiņa finanšu problēmas;
ļautos neapdomīgiem tēriņiem.

Ja esi nolēmis ņemt īstermiņa kredītu:
izvērtē, vai piedāvātā procentu likme
(komisijas maksa) tevi apmierina;
rūpīgi iepazīsties ar līguma nosacījumiem;
rūpīgi iepazīsties ar pirmslīguma
informāciju;
seko līdzi savam budžetam, lai varētu atdot
kredītu noteiktajā dienā.

AIZŅEMIES TIKAI TAD, JA ESI PĀRLIECINĀTS,
KA SPĒSI KREDĪTU ATDOT!
Ja esi nonācis grūtībās un nespēj atdot kredītu,
rīkojies mierīgi un apdomīgi:
nekādā gadījumā neaizņemies no citiem kredītdevējiem esošā parāda nomaksai;
sazinies ar savu pakalpojuma sniedzēju, lai atrastu labāko problēmas risinājumu;
neatliec problēmas risināšanu – jo ilgāk vilcināsies, jo grūtāk būs atrisināt situāciju;
pārskati savu budžetu – iespējams, ka ir izdevumu pozīcijas, no kurām var atteikties
vai būtiski samazināt;
ja tomēr neredzi veidu, kā situāciju risināt, vērsies pēc padoma asociācijā.

NESABOJĀ SAVU KREDĪTVĒSTURI,
KAVĒJOT AIZDEVUMA ATMAKSU!
Vairāk informācijas:
www.nebankukrediti.lv vai 67 398 277.

Ja esi aizņēmies pie vairākiem nebanku kredītdevējiem vienlaicīgi,
bet nespēj segt savas saistības, negaidi un uzsāc pakāpenisku parādu atmaksu.
Asociācija ir izstrādājusi kārtību, kādā kredītņēmējs un asociācijas biedri var
vienoties par pakāpenisku parādu atmaksu, ievērojot katra kredītņēmēja
individuālās iespējas parādus atdot.
Lai noslēgtu šādu vienošanos, aizņēmējam ir jāaizpilda pieteikuma forma,
kas pieejama asociācijas mājaslapā.
Kopā ar pieteikumu aizņēmējam ir jāiesniedz:
pases (vai personas apliecības) kopija;
izziņa no VSAA par veiktajām sociālajām iemaksām;
bankas konta izdruka par pēdējiem 6 mēnešiem.

Desmit darba dienu laikā asociācija izskatīs saņemto pieteikumu
un sazināsies pariespējamo vienošanās parakstīšanas laiku.
Vidutāja pakalpojumu asociācija sniedz bez maksas, tomēr tas attiecas tikai un vienīgi
uz tādiem aizdevumiem, ko izsnieguši asociācijas biedri.

Nebanku kredīti ir pasaulē plaši izplatīts, mūsdienīgs finanšu sektora pakalpojums,
kas domāts īstermiņa finanšu vajadzību risināšanai.
Vienojoties par atbildīgu biznesa praksi, kā arī papildu pasākumiem kredītņēmēju aizsardzībai,
nozares uzņēmumi ir apvienojušies Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijā.
Izvēloties pakalpojuma sniedzēju,
meklē zīmi “Atbildīgs aizdevējs” –
tas ir nozares kvalitātes un drošas
sadarbības apliecinājums.
Ja tev rodas papildu jautājumi par īstermiņa kredītiem, vaicā padomu asociācijā!
Vairāk informācijas:
www.nebankukrediti.lv vai 67 398 277.

