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PASKAIDROJUMI un APŅEMŠANĀS
Uz PTAC 02.02.2010. vēstuli Nr.21-06/843
Par komercpraksi
„Swedbank” AS (turpmāk arī – Banka) ir saņēmusi Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk arī –
PTAC) 02.02.2010. vēstuli Nr. Nr.21-06/843, kurā PTAC pieprasa Bankai sniegt detalizētu informāciju par
vēstulē minēto.
(..)
(..)
2. Apņemas
Banka ir pārstrādājusi attiecīgos Aizdevuma līguma un Aizdevuma līguma grozījumu projekta punktus un
apņemas tos izteikt šādā redakcijā, tai skaitā izslēgt 4.c.punkta 2) apakšpunktu un nepiemērot to tiem
klientiem, kuriem spēkā esošā Aizdevuma līguma redakcija to paredz. (Zemāk minēto punktu numerācija
tagad apzināti lietota kā „1.2.3.”, jo Aizdevuma līgumā un Aizdevuma līguma grozījumos tie tiks lietoti
atbilstoši konkrētā dokumneta numerācijai):
„1. Aizņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka Aizņēmēja darba alga un citi ienākumi (t.sk. nomas/īres
maksa)
tiek
pārskaitīti
uz
Aizņēmēja
kontu
ne
retāk,
kā
vienu
reizi
mēnesī.
2. Puses vienojas, ka Procentu likme Aizņēmējam noteikta, piemērojot atlaidi ar noteikumu, ka Aizņēmējs
pilda 1.punktā minētās saistības. Aizdevējam ir tiesības nepiemērot Procentu likmes atlaidi un sākot ar
nākamā mēneša Ikmēneša Aizdevuma atmaksas un Procentu maksājuma datumu paaugstināt
Pievienoto likmi (ja Aizdevuma līgumā noteikta Mainīgā procentu likme) vai Fiksēto procentu likmi (ja
Aizdevuma līgumā noteikta Fiksētā procentu likme) par 0,6 procentu punktiem, ja Aizņēmējs nepilda
1.punktā
minēto.
3. Ja Pievienotā likme vai Fiksētā procentu likme tikusi paaugstināta 2.punktā noteiktā kārtībā,
Aizņēmējam ir tiesības lūgt Aizdevēju piemērot Procentu likmes atlaidi un samazināt Pievienoto likmi vai
Fiksēto procentu likmi tādā apmērā, kāds tas bija pirms šās likmes maiņas 2.punktā noteiktā kārtībā, ja
Aizņēmējs pilda Aizdevuma līguma1.punktā minēto ne mazāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.”
Papildus vēlamies norādīt uz to, ka līdz šim Banka vēl ne reizi nav piemērojusi tiesības paaugstināt
procentu likmi par to, ka netiek veikta algas vai citu ienākumu pārskaitīšana uz kontu „Swedbank” AS
Ar cieņu,
(..)
Pārvaldes vadītājs
„Swedbank” AS
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