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Patērētāju tiesību aizsardzības centram
K.Valdemāra iela 157,
Rīga, LV-1013
Par kredīta līguma noteikumiem
(..)
Papildus Bankas 2010.gada 26.jūlija paskaidrojumos un Bankas 2010.gada 03.septembra
paskaidrojumos minētajam Banka vēlētos apliecināt sekojošo.
1. Ja kredīta līgumā, kas noslēgts starp Banku kā kredīta devēju un patērētāju kā kredīta
ņēmēju (turpmāk arī – Kredīta ņēmējs), ir ietverti noteikumi, kuri ir tādi paši kā Kredītlīguma
I daļas 14.5. punkta noteikumi, tad Banka turpmāk piemēros šādus kredīta līguma noteikumus
šādi:
1.1. Ja, pamatojoties uz to, ka darba tiesiskās attiecības starp Banku un Kredīta ņēmēju tiek
izbeigtas, Banka vienpusēji nosaka attiecīgo kredītprocentu likmi, kas piemērojama pēc darba
tiesisko attiecību starp Banku un Kredīta ņēmēju izbeigšanās (turpmāk – Jaunā kredītprocentu
likme), tad ne vēlāk kā 35 (trīsdesmit piecas) dienas pirms tās dienas, sākot ar kuru tiek
piemērota Jaunā kredītprocentu likme, Banka nosūta Kredīta ņēmējam pa pastu vienkāršā
vēstulē paziņojumu, kurā norādīta Jaunā kredītprocentu likme. Banka var nenosūtīt Kredīta
ņēmējam šādu paziņojumu pa pastu, ja rakstisku paziņojumu par Jauno kredītprocentu likmi
Banka iesniedz Kredītņēmējam personīgi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms tās dienas,
sākot ar kuru tiek piemērota Jaunā kredītprocentu likme.
1.2. laika periodā no diena, kad saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem Kredīta
ņēmējam ir paziņota jaunā kredītprocentu likme, līdz dienai (to neieskaitot), sākot ar kuru tiek
piemērota Jaunā kredītprocentu likme, Kredītņēmējs ir tiesīgs atmaksāt Bankai visu kredītu,
kuru Kredīta ņēmējs saņēma no Bankas uz attiecīgā kredīta līguma pamata, pirms noteiktā
termiņa, rakstiski brīdinot par to Banku ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu iepriekš.
2. Ņemot vērā iepriekš minēto attiecībā uz kredīta līguma noteikumu piemērošanu, līdz
2010.gada 01.novembrim Banka izstrādās atbilstošu tipveida kredīta līguma projektu, kuru
pēc minētā datuma Banka piedāvās patērētājiem, kuri ir Bankas darbinieki, tajos gadījumos,
kad šie patērētāji vēlēsies saņemt no Bankas kredītu saskaņā ar tādiem noteikumiem, kas
līdzīgi Kredītlīguma noteikumiem.
Savukārt tajos gadījumos, kad laika posmā līdz 2010.gada 28.spetembrim, pamatojoties uz
tādiem līguma noteikumiem, kuri ietverti starp Banku kā kredīta devēju un patērētājiem kā

kredīta ņēmējiem noslēgtajos kredīta līgumos un kuri ir tādi paši kā Kredītlīguma I daļas 14.5
punkta noteikumi, Banka jau izmantoja savas tiesības palielināt attiecīgās kredītprocentu
likmes, Banka neuzskata par iespējamu pārtraukt pildīt attiecīgos kredīta līgumu noteikumus.
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Ar cieņu,
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