Eiropas patēriņa kredīta informācija par
pārsnieguma kredītu,
biedru labuma organizāciju piešķirtu kredītu vai
kreditēšanas līgumiem sākotnējā kreditēšanas līguma saistību izpildei
(saskaņā ar 2010.gada 28.decembra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.1219)
1. Kredīta devēja nosaukums un kontaktinformācija
Kredīta devējs
Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
„Dzelzceļnieks KS”
Reģistrācijas numurs 40003248087
Adrese
Turgeņeva 14, Rīga, LV 1050
Tālrunis
67232211, 28231919
E-pasts
info@dzks.lv
Mājaslapa
www.dzks.lv
2. Kredīta pakalpojuma galveno iezīmju apraksts
Kredīta veids
Patēriņa kredīts
Kredīta kopējā summa

10 000,00 EUR

Maksimālā aizņēmuma kopsumma, kas pieejama
saskaņā ar kreditēšanas līgumu

Kreditēšanas līguma darbības termiņš

60 mēneši

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 piešķirtās kredīta
kopējās summas.
GPL tiek norādīta, lai jūs varētu salīdzināt
dažādus piedāvājumus
Izmaksas
Izmaksas maksājumu kavējumu gadījumā

4. Citi būtiski juridiski aspekti
Kreditēšanas līguma izbeigšana

Atkarībā no Aizņēmēja priekšrocību programmas
līmeņa:
standarta - 12 %,
bronza - 11,5%,
sudrabs – 11%,
zelts – 10,5% (gadā), kas ir fiksēta procentu likme
Atkarībā no Aizņēmēja priekšrocību programmas
līmeņa:
standarta – 13,69 %,
bronza – 13,12%,
sudrabs – 15,94%,
zelts – 12,56% (gadā),
GPL aprēķinā iekļauta aizņēmuma likme un
komisija par kredīta noformēšanu - 2% no kredīta
summas (200,00 EUR)
Komisija par kredīta noformēšanu 200 EUR (2% no
kredīta summas)
Maksājumu kavējumu gadījumā jums papildus
aprēķinās:
sākot ar sesto kavējuma dienu – nokavējuma
procentus 0,07% apmērā no nokavētā maksājuma
summas par katru kavēto dienu.
Kredīta līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto
saistību izpildei.
Kredīta devējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no
Līguma un pieprasīt Aizņēmējam visu Līguma
saistību izpildi pirms termiņa šādos gadījumos:
1. Aizņēmējs ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās
dienas nokavē Grafikā noteikto Aizdevuma atmaksas
vai Procentu samaksas termiņu;
2. Pret Aizņēmēju vai viņa mantu tiek vērsti trešo
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personu prasījumi, vai Aizņēmējs ir pasludināts par
maksātnespējīgu.
3. Aizdevums netiek izmantots Līguma I daļā
norādītajām Aizdevuma mērķim.
4. Kļūst spēkā neesošs vai neizpildāms kāds no
Nodrošinājuma līgumiem, vai arī netiek izpildīts kāds
no Nodrošinājuma līgumu noteikumiem un šāda
neizpilde nav novērsta 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc tam, kad Kredīta devējs ir paziņojis par šādu
neizpildi Aizņēmējam.
5. Kredīta devējs pieprasa, lai pirms noteiktā termiņā
Aizņēmējs vai kāds no Nodrošinājuma devējiem
izpilda tādas savas maksājuma saistības pret Kredīta
devēju, kuras izriet (attiecīgi) no cita starp Kredīta
devēju un Aizņēmēju noslēgtā darījuma dokumenta
vai no starp Kredīta devēju un šo Nodrošinājuma
devēju noslēgtā darījuma dokumenta.
6. Aizņēmējs nav paziņojis Kredīta devējam par savu
nodomu saņemt aizdevumu (kredītu), un/vai Kredīta
devējs pamatoti uzskata, ka jauna aizdevuma (kredīta)
saņemšanas rezultātā Aizņēmēja finanšu stāvoklis ir
tik būtiski pasliktinājies, ka Kredīta devējs nebūtu
piekritis izsniegt Aizdevumu, ja Aizņēmēja finanšu
stāvoklis būtu tāds bijis uz Līguma noslēgšanas
dienu.

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 ar sabiedriskās kārtības vai
sabiedriskās drošības mērķiem

Laikposms, kurā kredīta devējam ir saistoša
pirms līguma slēgšanas sniegtā informācija

7. Kredīta devējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no
Līguma un pieprasīt Aizņēmējam Līguma saistību
izpildi pirms termiņa vai arī vienpusēji paaugstināt
Procentu likmi par 10 (desmit) procentpunktiem
gadījumā, jā Aizņēmējs ir izstājies vai izslēgts no
kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības „Dzelzceļnieks
KS”, reģ.Nr.40003248087.
Pirms kredīta piešķiršanas un tās uzraudzības laikā
Kredīta devējs izmanto pieteikuma iesniedzēja
personas datus informācijas saņemšanai un nodošanai
Latvijas Bankas Kredītu reģistram

Šī informācija ir derīga līdz 31.12.2017.

5. Papildinformācija, kas jāsniedz, ja pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas informāciju
sniedz biedru labuma organizācija vai ja tiek piedāvāts patēriņa kredīts sākotnējā kreditēšanas
līguma saistību izpildei
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Maksājumi, kas jāveic patērētājam, un to
veikšanas kārtība, ja tāda ir noteikta

Kopējā summa, kas jums būs jāmaksā

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

Jums būs jāveic šādi maksājumi:
- Maksājums (atkarībā no Aizņēmēja priekšrocību
programmas līmeņa:
standarta – 223,00 EUR (59 maksājumi,
60.maksājums –176,49 EUR);
bronza – 220,00 EUR (59 maksājumi,
60.maksājums – 212,94 EUR);
sudrabs – 218,00 EUR (59 maksājumi,
60.maksājums – 171,17 EUR);
zelts – 215,00 EUR (59 maksājumi,
60.maksājums – 209,30 EUR).
Maksājumu biežums – reizi mēnesī, līgumā
atrunātajā datumā
- Vienreizējs maksājums – 200 EUR (2% no kredīta
summas) par kredīta noformēšanu (noraksta no
Aizņēmēja konta kredīta līguma parakstīšanas
dienā)
Atkarībā no Aizņēmēja priekšrocību programmas
līmeņa:
standarta – 13 333,49 EUR;
bronza – 13 192,94 EUR;
sudrabs – 13 033,17 EUR;
zelts – 12 894,30 EUR.
Aizņēmējam ir tiesības veikt Kredīta pirmstermiņa
atmaksu jebkurā laikā, pilnībā vai daļēji, par to
rakstveidā paziņojot Kredīta devējam 1 (vienu) darba
dienu iepriekš.

