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Atsaucoties uz Jūsu 2014.gada 8.oktobra vēstuli “Par saņemto paskaidrojumu un rakstveida
apņemšanos” Nr.3.3.-7-F-259; F-309/8227 vēlamies sniegt sekojošas ziņas:
SIA “BEST LĪZINGS” kā nebanku kredītdevēju komercprakses īstenotāja, atbilstoši patērētāju tiesību
aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un PTAC pieprasījumam, sniedz rakstveida apņemšanos
šādos punktos:
1.Sabiedrība apņemas, un jau ir sākta šīs apņemšanās īstenošana darbībā, izvērtējot patērētāju spēju
atmaksāt kredītu atbilstoši PTAL 8.panta 4.1 gadījumos, kad kreditēšanas līgums ir kā saistītais līgums preces
vai pakalpojuma iegādei.
2. Sabiedrība apņemas, slēdzot sadarbības līgumus ar preču un pakalpojumu pārdevējiem ārpus
uzņēmuma pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas, nodrošināt normatīvajiem aktiem
atbilstošu patērētāju spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanu un pirmslīguma informācijas izsniegšanu. Šī
apņemšanās jau ir realizēta darbībā – ir veiktas sarunas ar visiem sadarbības partneriem, t.sk.
internetveikaliem, kas nodarbojas ar attālināto pārdošanu, lai pārliecinātos, ka tiek ievērotas prasības par
patērētāju pirmslīguma informēšanu, t.sk., arī par atteikuma tiesību izmantošanas iespējām. Sadarbības
partneriem ir radīti stingri noteikumi patērētāju spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanā, kas regulāri tiek
pārbaudīts. Sadarbības partneriem tika izvirzīta prasība veidot savus līgumus tā, lai pie līguma noslēgšanas
tiktu prasīta patērētāja atzīme par to, ka patērētājs ir iepazīstināts ar likumdošanā paredzēto informāciju, kas
arī šajā procesā tiek sniegta.
3. Sabiedrība apņemas izbeigt noslēgtos kreditēšanas līgumus ar tiem patērētājiem, kuri, atsakoties
no SIA “DE MARGO” piedāvātās preces, ir izmantojuši vai vēlējušies izmantot PTAL 12.panta pirmajā daļā
noteiktās atteikuma tiesības nepieprasot pilnīgi nekādas kreditēšanas līguma izmaksas. Sabiedrība apņemas
izbeigt kreditēšanas līgumus ar tiem patērētājiem, kuri ir veikuši atsevišķus kreditēšanas līguma maksājumus,
bet vienlaikus ir izmantojuši PTAL 12.panta pirmajā daļā noteiktās atteikuma tiesības, atmaksājot patērētājiem
viņu veiktos maksājumus – pamatsummas daļu un procentus par kapitāla lietošanu par visu samaksāto
periodu. (..). Patērētāji, kuri ir veikuši maksājumus par kreditēšanas līgumiem, ir informēti, ka pēc preces
atgriešanas SIA BEST Līzingam, kreditēšanas līgums tiks anulēts un iemaksātās summas tiks atgrieztas
patērētājam.
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