Par 2010.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1219
Publicēts: 24.11.2020.

Jautājumi un atbildes par 2010.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”
(turpmāk – Noteikumi) piemērošanu



1. Vai līzinga pakalpojumu gadījumā kopējās kredīta izmaksās ir jāiekļauj izmaksas pat auto reģistrāciju CSDD uz līzinga ņēmē



2. Vai Noteikumi ir piemērojami arī līzinga pakalpojumam, kas tiek noformēts kā nomas līgums ar klienta tiesībām automašīnu n



3. Kādēļ jaunās prasības piemērojamas arī tad, ja līzinga nomas līgumā klientam ir paredzētas tikai tiesības auto nopirkt, be



4. Vai Patērētāju tiesību aizsardzības likumā(PTAL) noteiktais par to, ka atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā nav spēkā l





5. Cik plaši Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā (turpmāk arī – Veidlapa) norādāmas izmaksas? Vai tur būtu





6. Ja bankā pastāv kredītlīnija, kas pēc visām savām pazīmēm ir tādi pati kā overdrafts, vienīgā atšķirība ir tā, ka klientam



7. Kā saprotama prasība Noteikumu 35.10. apakšpunktā, ka līgumā norādāms izraksts, kurā atspoguļojas aizņēmuma likmes,

izmaks













8. Noteikumu 1.pielikums paredz speciālu pieņēmumu (3.4.), kas piemērojams gadījumiem, kad nav fiksēta atmaksas grafika

kredī





9. Kas ir atbilstošs laika periods, kurā klientam jābūt pieejamai informācijai, kas sūtīta caur internetbanku (pastāvīgs info



10. Kurā brīdī kredīta devējam ir jāsniedz patērētājam pirmslīguma informācijas Veidlapa (pirms maksātspējas izvērtēšanas vai





11. Vai pirmslīguma informācijas Veidlapu nepieciešams sniegt tādā gadījumā, ja tiek pārslēgts iepriekšējais līgums, piemēram





12. Ja banka zvana patērētājam ar nolūku piedāvāt kredīta produktu un ar patērētāju sarunā vienojas par līguma būtiskajām sas



13. Vai kredīta kalkulators ir reklāma?



14. Vai gadījumos, kuros banka vienojas ar patērētāju par kredīta atmaksas kārtību, ja patērētājs nav izpildījis sākotnējā kr



15. Vai tajos gadījumos, kad puses slēdz līgumu par hipotekārā kredīta līguma maksājumu atlikšanu (pārjauno iepriekšējās sais





16. Vai no Noteikumu 35.6.apakšpunkta izriet, ka kreditēšanas līgumā ir obligāti jānorāda bāzes likme kreditēšanas noslēgšana












17. Vai Kredīta devējam jānodrošina rakstisks apliecinājums, ka patērētājs ir saņēmis kredītinformācijas veidlapu pirms līgum



18. Veidlapā nav sadaļas, kur būtu jānorāda paša patērētāja vārds, uzvārds. Vai tas ir vai nav nepieciešams?



19. Noteikumu 2.1. un 2.10., 19.2.apakšpunktu interpretācija. Starpnieka un palīgstarpnieka nošķiršana.



20. Noteikumu 2.2., 2.4.apakšpunktu interpretācija.



21. Noteikumu 19.17.apakšpunkts un 2.pielikuma 4.sadaļas „Datubāzes izmantošana” interpretācija. Vai starp 19.17.apakšpunktā













22. Noteikumu 19.1.apakšpunkta interpretācija. Latvijā nav vienotas izpratnes un nosaukumi kā saukt finanšu līzingu/ nomas pi



23. Noteikumu 35.17. apakšpunkta interpretācija. Vai līzinga līgumā ir jānorāda visas PTAL 31.pantā norādītās prasījuma tiesī





24. Noteikumu 35.17. apakšpunkts un PTAL 31.panta septītās daļas interpretācija. Ja operatīvā līzinga gadījumā klients piegā





25. Noteikumu IXnodaļas interpretācija. Vai kredīta devējs finanšu līzinga gadījumā, var noteikt komisijas maksu/kompensācija



26. Savulaik PTAC skaidroja, ka,ja kredīta devējs pirms termiņa izbeidz finanšu līzinga līgumu ar patērētāju tā saistību neiz



27. Situācija: Operatīvā līzinga (Nomas) līgums tiek izbeigts (klienta maksājumu kavējumu dēļ) un līzinga objekts pārdots, un



28. Par finanšu līzinga Veidlapā norādāmo līzinga (kredīta) summu.



29. Vai veicot izmaiņas līgumā – mainot valūtu, grafiku, apmēru utt., - ir jāpārrēķina GPL? Ko ņem vērā tādā gadījumā?



30. Piezīmes saistībā ar Eiropas patēriņa kredīta standartveidlapas aizpildīšanu.



31. PTAL 12.1panta pirmā daļa paredz „Patērētājs 14 dienu laikā drīkst izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no patērētāja



32. Vai MK noteikumu un PTAL nosacījumus par pārsnieguma kredītu var attiecināt arī uz kredītkaršu kredītiem? Kādas prasības


















33. Vai kredītkartes kredīta pakalpojumu reklāmā jāietver MK noteikumu 12.punktā noteiktā informācija, ja reklāmā tiek norādīta





34. Vai nebanku kreditētājam ir kādi pienākumi saistībā ar patērētāja maksātspējas izvērtēšanu?



35. Vai un kādos gadījumos kredīta devējs ir tiesīgs pieprasīt no patērētāja atlīdzību par administratīvajiem izdevumiem?





36. Par PTAL 12.panta un 12.¹panta piemērošanu kontekstā ar atteikuma tiesību izmantošanu finanšu līzinga gadījumā.





37. Vai kredīta devējs ir tiesīgs ieturēt komisijas maksas, ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības kreditēšanas līguma gadī



38. Kādus maksājumus kredīta devējs ir tiesīgs pieprasīt no patērētāja, kurš izmanto atteikuma tiesības, ja samaksa par preci



39. Kādi ir kredīta devēja pienākumi, saņemot patērētāja prasījuma pieteikumu, un kāds var būt šī prasījuma pieteikuma priekš










40. Vai gadījumā, ja attiecīgais kredīta devējs izlems nesaņemt licenci, pēc 2011.gada 1.novembra kredīta devējam ir jālauž v



41. Vai komersantam, kurš slēdz līzinga līgumus saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi un kurš vienlaikus ir arī nekustamā īpaš



42. MK noteikumu 48.punkts paredz, ka „Kreditēšanas pakalpojuma, kur kredīta devēja valdījumā kā nodrošinājums nododama

kāda









43. MK noteikumu 49.punkts paredz, ka „Šo noteikumu 48.punktā minēto patērētāja kreditēšanu pret ķīlu atļauts veikt tikai ēkā



44. MK noteikumu 50.punkts paredz, ka „Kredīta devējam jānodrošina tā glabāšanā nodoto ķīlu droša uzglabāšana tam paredzētā

gla





45. Noteikumu 53.5.apakšpunkts paredz, ka kreditēšanas pakalpojuma sniegšanas telpu un glabātavu aprīko ar trauksmes

signalizāci







46. Noteikumu 53.1.apakšpunkts paredz, ka attiecīgajam lombardam jānodrošina, ka „šo noteikumu 49.punktā minētā ēka vai ēkas





47. Noteikumu 53.2.apakšpunkts paredz, ka attiecīgajam lombardam jānodrošina, ka „notiek nepārtraukta glabātavas, klientu

apk





48. Noteikumu 49.punkts paredz, ka „Šo noteikumu 48.punktā minēto patērētāja kreditēšanu pret ķīlu atļauts veikt tikai ēkā va



49. MK Noteikumu Nr.1219 V sadaļā ir norādītās prasības informācijai, kas sniedzama patērētājam pirms kreditēšanas līguma

sāk





50. Vai pirms līguma par sākotnējā kreditēšanas līgumā noteikto patērētāja saistību izpildi noslēgšanas ar patērētāju kredīta



51. Vai Sabiedrībai, kura atbilst MK Noteikumu Nr.245 57.punkta 1.teikumā norādītajiem kritērijiem un kura ir saņēmusi speciā

https://www.ptac.gov.lv/lv/par-2010gada-28decembra-ministru-kabineta-noteikumiem-nr1219







