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Rakstveida apņemšanās

SIA “IPF Digital Latvia” (turpmāk – Sabiedrība) saskaņā ar Negodīgas komercprakses
aizlieguma likuma 15.1 panta pirmās daļas 2.punktu apņemas:
1) Izslēgt pozīciju “Neatmaksātie kreditora zaudējumi” no visiem rēķiniem, ko parādu
atgūšanas pakalpojumu sniedzēji ietver rēķinos patērētājiem ar aktīviem parādiem,
kurus Sabiedrība nodevusi atgūšanai parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem pēc
Sabiedrības apstiprinātās kārtības, kas bija spēkā līdz 2016.gada 18.oktobrim, pēc
iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā sākot ar 2017.gada 1.maiju. Sabiedrība trīs darba dienu
laikā no šīs rakstveida apņemšanās apstiprināšanas informēs visus Sabiedrības
piesaistītos parāda atgūšanas uzņēmumus vairs neiekļaut Sabiedrības parādnieku
rēķinos pozīciju “Neatmaksātie kreditora zaudējumi” tiem parādniekiem, kurus
Sabiedrība nodevusi atgūšanai parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem pēc
Sabiedrības apstiprinātās kārtības, kas bija spēkā līdz 2016.gada 18.oktobrim.
2) Atmaksāt patērētājiem kopš 2013.gada 1.februāra samaksāto naudas summu par
rēķinos ietverto pozīciju “Neatmaksātie kreditora zaudējumi”, ja patērētājs viena gada
laikā (līdz 2018.gada 27.martam) vērsīsies pie Sabiedrības ar attiecīgu rakstveida
iesniegumu, kurā norādīts iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, bankas konta
numurs un lūgums atmaksāt samaksāto naudas summu par rēķinos ietverto pozīciju
“Neatmaksātie kreditora zaudējumi”. Sabiedrība šādā gadījumā apņemas atmaksāt tos
ar parāda atgūšanu saistītos un parādnieka samaksātos izdevumus, kas pārsniedz uz
Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma pamata izdoto 2013.gada 29.janvāra Ministru
kabineta noteikumu Nr.61 “Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo
apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi” 2.punktā noteikto izdevumu maksimālo
apmēru, t.i. EUR 17 (septiņpadsmit eiro). Sabiedrība apņemas rakstveidā informēt tos
patērētājus, uz kuriem var tikt attiecināta šī rakstveida apņemšanās, nosūtot attiecīgu
informāciju uz šo patērētāju reģistrētajām e-pasta adresēm.
Neskatoties uz iepriekš minēto, Sabiedrība patur tiesības vērsties pret
parādniekiem tiesā vispārējā kārtībā, lūdzot piedzīt ar parāda piedziņu saistītos
zaudējumus pilnā apmērā, kā arī tiesāšanās izdevumus, atbilstoši Civilprocesa
likumā noteiktajai kārtībai un apmēram.
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