SIA “Ātrais kredīts klientu” apkalpošanas vietas
Klientu apkalpošanas vietas adrese
LOMBARDS
Lāčplēša iela 6,2.kab., AIZKRAUKLE, LV-5101
(viesnīcā „Pērse”, 2.stāvā)
T:651-23122
LOMBARDS
Uzvaras bulvāris 4, CĒSIS, LV-4101
(pretī vecajam tirgum, pagrabstāvā)
T:27797365; 64120070
LOMBARDS
Mihoelsa iela 51, DAUGAVPILS, LV-5401
T:26397630
LOMBARDS
Zaļā iela 15, DOBELE, LV-3701
(blakus lielveikalam „Maxima”)
T:29324241
LOMBARDS
Ostas ielā 7, KRĀSLAVA, LV-5601
(netālu no tirgus)
T:29426781
LOMBARDS
Cēsu iela 20, LIMBAŽI, LV-4001
(būvmateriālu veikalā „Tonis”, ieeja no pagalma
puses)
T:27797363
LOMBARDS
Stacijas iela 1, LĪVĀNI, LV-5316
(blakus pilsētas domei)
T:26389671
LOMBARDS
Skolas iela 31, LUDZA, LV-5701
(bijusī VSAA ēka, 2.stāvā)
T:28632487
LOMBARDS
Atbrīvošanas aleja 120-1, RĒZEKNE, LV-4601
T:22070371
LOMBARDS
Gaujas iela 2-1, VALMIERA, LV-4201
(blakus Dzimtsarakstu nodaļai)
T:26591433; 64227220
LOMBARDS
Rīgas ielā 16-1, VALKA, LV-4701
(netālu no lielveikala „Maxima”)
T:28658714
LOMBARDS
Brīvības iela 58, JĒKABPILS, LV-5201
(pretī bijušajiem ugunsdzēsējiem)
T:26164686; 65237111
SMS ātrais kredīts internetā
Brīvības iela 58, JĒKABPILS, LV-5201
T:27505555

Piedāvātais kreditēšanas pakalpojums
Kredīts pret ķīlu (lombards)
Kredīts bez ķīlas strādājošām personām un
pensionāriem (patēriņa kredīts)
 Hipotekārais kredīts
 Kredīts pret ķīlu (lombards)
 Kredīts bez ķīlas strādājošām personām un
pensionāriem (patēriņa kredīts)
 Hipotekārais kredīts
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 Hipotekārais kredīts
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 Hipotekārais kredīts
 Kredīts pret ķīlu (lombards)
 Kredīts bez ķīlas strādājošām personām un
pensionāriem (patēriņa kredīts)
 Hipotekārais kredīts
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SMS ātrais kredīts internetā
www.atraiskredits.lv

