KREDĪTLĪNIJAS LĪGUMS Nr.
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Rīga
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
Aizdevējs - akciju sabiedrība "LATEKO LĪZINGS", vienotais reģistrācijas
Nr. 40003366651, juridiskā adrese: Rīga, Katlakalna iela 1, LV-1073;
Aizdevēja norēķinu konts - Aizdevēja norēķinu konts, kas atvērts kredītiestādē un kas
norādīts Līgumā;
Aizdevēja konts - Wirecard Card Solutions Ltd atvērts maksājumu konts Barclays
Bank, kurā Aizdevējs ieskaita līdzekļus Aizņēmēja kreditēšanai Kredītlīnijas limita
ietvaros;
Aizņēmējs - fiziskā persona, kas ir noslēgusi ar Aizdevēju šo Līgumu un kas ir norādīta
Līguma Sevišķajos noteikumos;
Aizņēmēja kredītkarte Hercus - maksājumu identifikācijas karte, kuru CREDITCO
pamatojoties uz Kartes līgumu ir izsniedzis Aizņēmējam, kura ir aizsargāta ar unikālu
PIN kodu un domāta skaidras naudas izmaksāšanas operāciju izpildei un norēķiniem
tirdzniecības vietās, kas apzīmētas ar "MasterCard" zīmi. Šī kredītkarte piesaistīta pie
Aizdevēja konta un paredzēta Kredītlīnijas limita lietošanai;
Aizņēmuma procenti - atlīdzība par Kredītlīnijas summas lietošanu, kas izteikta
procentos un tiek aprēķināta no Kredītlīnijas summas, pieņemot, ka gadā ir 365 vai
garajā gadā, atbilstoši, 366 dienas.
Atteikuma tiesības - Aizņēmēja tiesības atkāpties no Līguma saskaņā ar Patērētāju
tiesību aizsardzības likumu;
CREDITCO - UAB "CREDITCO", uzņēmuma reģistrācijas Nr. 303313430, juridiskā
adrese: Traku g. 23, LT-76290, Šauļi, www.credditco.lt, tālr. +370 626 68977, kura uz
sadarbības līguma pamata izplata Wirecard Card Solutions Ltd emitēto kredītkarti;
Gada procentu likme - saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi
aprēķinātās kopējās izmaksas, kas izteiktas procentos no Kredītlīnijas summas. Gada
procentu likme tiek norādīta Līgumā, tās aprēķināšanai tiek izmantoti Pieņēmumi;
Galvinieks - persona, kas ir noslēgusi ar Aizdevēju Galvojuma līgumu Aizņēmēja no
Līguma izrietošo saistību pret Aizdevēju nodrošināšanai;
Galvojuma līgums - starp Aizdevēju un Galvinieku noslēgts līgums, kas satur
Galvinieka pienākumu atbildēt Aizdevēja priekšā par Aizņēmēja no Līguma izrietošām
saistībām un kas pēc tā parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu;
Kartes līgums - HERCUS priekšapmaksas kartes MasterCard® līgums, kas ir parakstīts
starp CREDITCO un Aizņēmēju;
Kopējā summa, kas jāmaksā Aizņēmējam - saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma
noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido Kredītlīnijas summa un visas izmaksas,
tajā skaitā Aizņēmuma procentu maksājumi, kas Aizņēmējam jāmaksā saistībā ar
Līgumu, un kas aprēķināta, izmantojot Pieņēmumus;
Kredītlīnijas limits - Aizdevēja noteikts naudas limits, līdz kuram Aizņēmējs Līguma
darbības laikā ir tiesīgs lietot Aizdevēja naudas līdzekļus;
Kredītlīnijas līguma termiņš - Kredītlīnijas līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un
tiek izbeigts šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;
Kredītlīnijas summa - Aizņēmēja no Kredītlīnijas limita izmantotie un Aizdevējam
neatmaksātie naudas līdzekļi, tajā skaitā arī maksa par citiem pakalpojumiem, ar kuru
cenrādi iepazinies Aizņēmējs, iesniedzot Aizdevējam Kredītlīnijas pieteikumu;
Līgums - šis Kredītlīnijas līgums, kas noslēgts starp Aizdevēju un Aizņēmēju, kas sastāv
no Kredītlīnijas līguma Sevišķajiem noteikumiem, Vispārīgajiem noteikumiem un
Galvojuma līguma (ja saskaņā ar šī Līguma noteikumiem ir paredzēts Galvinieks);
Līgumsods - līgumsods par savlaicīgu maksājumu neveikšanu, kas tiek aprēķināts
procentu veidā no kavētās summas, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteikto;
Maksa par Aizņēmēja saistību izpildes kontroli - Līguma Sevišķajos noteikumos
noteikta mēneša maksa procentos no Kredītlīnijas summas, kas tiek maksāta par
darbībām, kas saistītas ar Aizņēmēja saistību izpildes kontroli;
Maksājuma diena - pēc Aizņēmēja ieskatiem jebkura mēneša diena no 5. līdz 15.
datumam, kurā Aizņēmējs veiks maksājumu Aizdevējam, pamatojoties uz Līgumu un
Aizdevēja izrakstītu Rēķinu;
Minimālais maksājums - Aizdevēja noteiktā minimālā summa, kuru Aizņēmējam viena
Norēķinu perioda ietvaros jāatmaksā Aizdevējam. Minimālais maksājums ir vienāds ar
vismaz 5% no izlietotās Kredītlīnijas summas, bet ne mazāk kā 10 EUR, kā arī
aprēķinātiem Aizņēmuma procentiem, Maksu par Aizņēmēja saistību izpildes kontroli
par faktiski izlietoto Kredītlīnijas summu Norēķinu perioda ietvaros un citiem no
Līguma un citu pakalpojumu noteikumu izrietošiem maksājumiem. Ja Norēķinu periodā
izlietotā Kredītlīnijas summa ir mazāka vai vienāda ar null EUR, tad Aizņēmējs maksā
Aizdevējam visu izmantoto Kredītlīnijas summu, papildus Aizņēmuma procentus,
Maksu par Aizņēmēja saistību izpildes kontroli un Līgumsodu, ja tāds ir aprēķināts;
MK Noteikumi - spēkā esošie Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi par
patērētāja kreditēšanu;
Norēķina periods - periods, kurā Aizņēmējs lieto Kredītlīnijas limitu. Norēķinu perioda
garums ir viens kalendārais mēnesis. Nākamā Norēķina perioda piektajā dienā Aizdevējs
nosūta Aizņēmējam Rēķinu par iepriekšējo Norēķinu periodu, kopējā summā
atspoguļojot atmaksājamo Kredītlīnijas summu, aprēķinātos Aizņēmuma procentus,
Maksu par Aizņēmēja saistību izpildes kontroli un citus no Līguma un citu pakalpojumu
noteikumiem izrietošos maksājumus.

Pieņēmumi - saskaņā ar MK Noteikumiem Gada procentu likmes un Kopējās summas,
kas jāmaksā Aizņēmējam, aprēķināšanai izmantojamie pieņēmumi: Kredītlīnijas summa
ir iztērēta pilnā apmērā, vienā dienā, kas ir nākošā mēneša pirmā diena. Aizņēmējs veic
Kredītlīnijas summas atmaksu ne retāk kā vienu reizi mēnesī norēķinu dienā un kopējā
Kredītlīnijas summa tiks atmaksāta gada laikā vienādos mēneša maksājumos pēc
anuitātes metodes. Piemērs: Kredītlīnijas summa 300 EUR, Atmaksas termiņš 12 mēn.,
Ikmēneša maksājumi 31.85 EUR x 11 mēn. un 31.9 EUR x 1 mēn., Gada procentu likme
(GPL) 53.51%, Kopējā summa, kas jāmaksā Aizņēmējam 382.25 EUR;
Puse - Aizņēmējs vai Aizdevējs;
Puses - Aizdevējs un Aizņēmējs, abi kopā;
Rēķins - Aizdevēja ik mēnesi sagatavots rēķins Aizņēmuma procentu, Kredītlīnijas
summas, Maksas par Aizņēmēja saistību izpildes kontroli, Līgumsoda, ja tāds ir
aprēķināts, un citu no Līguma izrietošu maksājumu samaksai. Kārtējais Rēķins tiek
nosūtīts sms (īsziņas) veidā, katra mēneša 5 (piektajā) datumā, bet ja mēneša 5.datums ir
brīvdienā vai svētku dienā, tad datumā, kas ir nākamajā darba dienā, uz Aizņēmēja
Līgumā norādīto vai vēlāk paziņoto mobilā telefona numuru.
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2. KREDĪTLĪNIJAS LIMITA PIEŠĶIRŠNAS UN LIETOŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Saskaņā ar šo Līgumu Aizdevējs piešķir Aizņēmējam Kredītlīnijas limitu un
nodrošina šo līdzekļu pieejamību Aizdevēja kontā, pie kura piesaistīta Aizņēmēja
kredītkarte Hercus, bet Aizņēmējs apņemas Līgumā paredzētajā kārtībā atmaksāt
Aizņēmuma procentus, Kredītlīnijas summu, Maksu par Aizņēmēja saistību izpildes
kontroli un citus Līgumā paredzētos maksājumus.
2.2. Aizņēmējs šo Kredītlīnijas limitu var lietot, izmantojot tam izsniegtu Kredītkarti
Hercus (saskaņā ar kredītkartes lietošanas noteikumiem).
2.3. Visas operācijas atbilstoši "MasterCard" kartes izcenojumiem aprakstītas Kartes
līgumā. Izdevumi, kuri rodas Aizņēmējam veicot, konkrētās operācijas, palielina
Kredītlīnijas summu, un to atmaksāšana notiek saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
2.4. Kredītlīnijas limita lietošana iespējama tikai atlikušā Kredītlīnijas limita robežās.
2.5. Gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ Aizņēmējs ir izmantojis Kredītlīnijas summu, kas
pārsniedz piešķirto Kredītlīnijas limitu, tad pārsniegtā Kredītlīnijas summa tiek
atmaksāta, par to tiek aprēķināti Aizņēmuma procenti, Maksa par saistību izpildes
kontroli un citi Līgumā paredzētie maksājumi.
2.6. Aizdevējam ir tiesības svarīgu iemeslu dēļ (tehniskā profilakse, programmatūras
mainīšana utt.) iepriekš par to neinformējot Aizņēmēju, uz laiku apturēt Kredītlīnijas
limita izmantošanu;
2.7. Aizņēmējam, jebkurā laikā, kamēr spēkā šis Līgums, ir tiesības vērsties pie
Aizdevēja ar pieteikumu par Kredītlīnijas limita palielināšanu, savukārt Aizdevējam ir
tiesības izvērtēt (tai skaitā var arī pieprasīt papildus dokumentu iesniegšanu) Aizņēmēja
vispārējo spēju atmaksāt aizdevumu un palielināt Kredītlīnijas limitu.
2.8. Aizdevējam jebkurā laikā, kamēr ir spēkā šis Līgums, ir tiesības atkārtoti izvērtēt
Aizņēmēja vispārējo spēju atmaksāt aizdevumu, un pamatotu šaubu rašanās gadījumā,
par Aizņēmēja spēju atmaksāt Kredītlīnijas summu, kas par pamatu var būt saistību
kavējums ilgāks par 10 dienām, Aizdevējam ir tiesības nekavējoties liegt (bloķēt)
Aizņēmējam lietot Kredītlīnijas limitu vai vienpusēji samazināt Kredītlīnijas limitu.
Aizdevējs par izmaiņām informē Aizņēmēju nosūtot tam ziņojumu sms (īsziņa) vai citā
veidā uz Aizņēmēja Līgumā norādīto vai vēlāk paziņoto mobilā telefona numuru.
2.9. Gadījumā, kad Kredītlīnijas limits tiek samazināts uzskatāms, ka Aizņēmējs ir
pieņēmis grozījumus par Kredītlīnijas limita samazināšanu un atzīst tos sev par
saistošiem, ja 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līguma 2.8.punktā minētā paziņojuma
saņemšanas Aizņēmējs nav rakstiski pieprasījis Līguma izbeigšanu.
3. KREDĪTLĪNIJAS SUMMAS UN CITU MAKSĀJUMU ATMAKSAS
KĀRTĪBA
3.1. Aizņēmējs par Kredītlīnijas summas lietošanu norēķinās ar Aizdevēju ne retāk kā
vienu reizi Norēķinu perioda ietvaros, veicot Rēķina apmaksu no 5. līdz 15. datumam,
vismaz Minimālā maksājuma apmērā.
3.2. Aizdevējs Aizņēmuma procentus, Kredītlīnijas summu, Maksu par Aizņēmēja
saistību izpildes kontroli un Līgumsodu, ja tāds ir aprēķināts, iekasē no Aizņēmēja,
saskaņā ar Aizdevēja nosūtītu Rēķinu, kas nosūtīts uz Aizņēmēja norādīto mobilā
telefona numuru sms (īsziņas) veidā. Gadījumā, ja Aizņēmējs nav saņēmis no Aizdevēja
Rēķinu mēneša 5. datumā, bet ja mēneša 5.datums ir brīvdienā vai svētku dienā, tad
datumā, kas ir nākamajā darba dienā, tam nekavējoties par to jāinformē Aizdevējs.
3.3. Aizņēmējam, veicot maksājumu, maksājuma uzdevuma mērķī jānorāda Līguma
numurs, par kuru maksājums tiek veikts. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad
Rēķinā norādītā summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.
3.4. Ja Aizdevējs saņem maksājumu, kuru nav iespējams identificēt, tad šāds maksājums
netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim un Aizdevējam ir tiesības
vienlaicīgi Kredītlīnijas summai piemērot gan Aizņēmuma procentus, gan Maksu par
Aizņēmēja saistību izpildes kontroli, gan Līgumsodu saskaņā ar Kredītlīnijas līgumu.
3.5. Līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā, kādā ir piešķirts Kredītlīnijas limits.
3.6. Jebkuri saņemtie maksājumi tiek dzēsti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.7. Ja Aizņēmējs samaksā naudas summu pēc saviem ieskatiem pirms Rēķina
saņemšanas, tad šī summa tiek rezervēta kamēr tiks aprēķināti Aizņēmuma procenti,
minimālā atmaksājamā Kredītlīnijas summa, Maksa par Aizņēmēja saistību izpildes
kontroli un Līgumsods (ja bija saistību izpildes kavējums) par
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Norēķinu periodu. Pēc Rēķina sagatavošanas, 5. datumā, bet ja mēneša 5.datums ir
brīvdienā vai svētku dienā, tad datumā, kas ir nākamajā darba dienā, summa tiks
ieskaitīta Aizņēmuma procentu, atmaksājamās Kredītlīnijas summas, Maksas par
Aizņēmēja saistību izpildes kontroli un Līgumsoda (ja tāds aprēķināts) apmaksāšanai,
bet pārsniegums Kredītlīnijas summas atmaksāšanai.
3.8. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir iemaksājis summu, kas ir lielāka par aprēķinātiem
Aizņēmuma procentiem, visu izmantoto Kredītlīnijas summu, Maksu par Aizņēmēja
saistību izpildes kontroli un Līgumsodu (ja tāds aprēķināts), kā arī citiem Līgumā
paredzētiem maksājumiem, tad pārmaksātā summa, pamatojoties uz Aizņēmēja
rakstveida iesniegumu, tiek atgriezta ar pārskaitījumu uz Aizņēmēja norādīto norēķinu
kontu.
3.9. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī Līguma darbības laikā pēc pieprasījuma un bez
maksas saņemt informāciju par piešķirtā Kredītlīnijas limita esošo stāvokli un
maksājumiem papīra vai arī elektroniskā datu nesēja formātā, kas nosūtīts uz Aizņēmēja
norādīto e-pasta adresi.
4. LĪGUMSODS UN MAKSĀJUMA NEVEIKŠANAS SEKAS
4.1. Ja Aizņēmējs kavē Aizņēmuma procentu, Kredītlīnijas summas, Maksas par
Aizņēmēja saistību izpildes kontroli samaksu, Aizņēmējs maksā Aizdevējam Līgumsodu
null% dienā no kavētās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% no
pamatparāda.
4.2. Līgumsods aprēķināms par laika periodu no nākamās dienas, kas seko 15. datumam
līdz dienai, kad šis maksājums ir samaksāts (saņemts Aizdevēja norēķinu kontā).
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no neizpildīto saistību izpildes pienākuma.
4.3. Aizdevējam ir tiesības liegt (bloķēt) Aizņēmējam lietot neizmantoto Kredītlīnijas
limitu nākamajā dienā, kas iestājusies pēc noteiktā atmaksas termiņa, ja Aizņēmējs kavē
kādu no maksājumiem, kas izriet no Līguma līdz brīdim, kad Aizņēmējs pienācīgā kārtā
izpildījis savas saistības. Liegums (bloķēšana) izmantot Kredītlīnijas limitu var tikt
atcelts pēc visu kavēto summu samaksas, ja vien šis Līgums netika lauzts. Pieejas
liegums (bloķēšana) lietot neizmantoto Kredītlīnijas limitu netiek uzskatīta par Līguma
laušanu un nepārtrauc Aizņēmuma procentu, Kredītlīnijas summas, Maksas par
Aizņēmēja saistību izpildes kontroli un Līgumsodu aprēķināšanu un samaksas
pienākumu.
4.4. Ja Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar
atgādinājumiem par no Kredītlīnijas līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, par
katru šādu vēstuli Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus (saskaņā ar
Aizdevēja cenrādi), kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu.
5. LĪGUMA LAUŠANAS KĀRTĪBA UN ATTEIKUMA TIESĪBAS
5.1. Aizņēmējam ir tiesības visa līguma darbības termiņā vienpusēji atkāpties no
Līguma, par to rakstveidā paziņojot (klātienē, ar ierakstītu vēstuli vai ar drošu eparakstu)
Aizdevējam 14 (četrpadsmit) dienu iepriekš un 5 darba dienu laikā no paziņojuma
saņemšanas pilnībā atmaksājot Aizdevējam Aizņēmuma procentus, Kredītlīnijas summu,
Maksu par Aizņēmēja saistību izpildes kontroli, Līgumsodu, ja tāds aprēķināts un citus
Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošos maksājumus.
5.2. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir izmantojis atteikuma tiesības 14 dienu laikā no Līguma
parakstīšanas dienas, Aizņēmējam rakstveidā jāziņo par to Aizdevējam uz juridisko
adresi pirms minētā termiņā beigām. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā
Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc rakstiskā
paziņojuma nosūtīšanas, atmaksāt Aizdevējam Kredītlīnijas summu un Aizņēmuma
procentus par visu Kredītlīnijas summas izmantošanas laiku, Aizņēmuma procentu
apmērs dienā sastāda null%. Izmantojot atteikuma tiesības, Aizņēmējam pirms
maksājuma veikšanas jānoskaidro pie Aizdevēja precīza maksājuma summa. Gadījumā,
ja Aizņēmējs ir paziņojis par atteikuma tiesību izmantošanu, bet minētājā termiņā nav
veicis minētos maksājumus, tiek uzskatīts, ka Aizņēmējs nav izmantojis atteikuma
tiesības, un starp pusēm turpinās no Līguma izrietošās attiecības.
5.3. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam
Līguma saistību izpildi pirms termiņa, rakstiski brīdinot par to Aizņēmēju vismaz 10
(desmit) dienas iepriekš, šādos gadījumos:
5.3.1. Aizņēmējs ilgāk par 30 kalendārām dienām daļēji vai pilnā apmērā ir kavējis
Kredītlīnijas līgumā un Rēķinā noteikto maksājumu, tajā skaitā Aizņēmuma procentu,
Kredītlīnijas summas, Maksas par Aizņēmēja saistību izpildes kontroli, Līgumsoda
atmaksu vai arī ir kavējis jebkuru citu Aizdevēja izrakstīto rēķinu apmaksu;
5.3.2. Aizdevējs ir saņēmis lēmumu par Aizņēmēja fiziskās personas maksātnespējas
procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu;
5.3.3. Ir mainījusies Aizņēmēja maksātspēja, kas ietekmē Aizņēmēja spēju atmaksāt
izmantoto Kredītlīnijas summu;
5.3.4. Kredītlīnijas limita saņemšanai un Līguma noslēgšanai Kredītlīnijas pieteikumā
sniegtas nepatiesas vai nepilnīgas ziņas.
5.4. Aizdevējam jebkurā laikā ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma par to 60
(sešdesmit) dienas iepriekš brīdinot Aizņēmēju.
5.5. Aizdevēja atkāpšanās gadījumā, Aizņēmējam ir pienākums 5 darba dienu

laikā pēc Līguma izbeigšanas dienas pilnībā atmaksāt visus no Kredītlīnijas līguma
izrietošos maksājumus, tajā skaitā, Kredītlīnijas summu, Aizņēmuma procentus, Maksu
par Aizņēmēja saistību izpildes kontroli, Līgumsodu, ja tāds ir bijis aprēķināts, kā arī
citas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu un citu Aizņēmējam sniegto pakalpojumu
noteikumiem izrietošās naudas summas.
5.6. Gadījumā, ja Līguma izbeigšanas dienā izveidojas pārmaksa, Aizdevējs 10 dienu
laikā no Līguma izbeigšanas dienas paziņo par to Aizņēmējam.
6. AIZŅĒMĒJA DATU APSTRĀDE
6.1. Parakstot šo Līgumu Aizņēmējs izsaka savu piekrišanu tam, ka Aizdevējs
pakalpojuma sniegšanai saņem un apstrādā viņa personas datus, tajā skaitā, veic
informācijas pārbaudi par Aizņēmēju jebkurā datu bāzē un iekļauj informāciju par
Aizņēmēju klientu datu bāzē, kā arī Aizņēmējs pilnvaro Aizdevēju bez papildus
apliecinājuma saņemt Iedzīvotāju reģistrā iekļauto informāciju par Aizņēmēju. Ja no
Līguma izrietošās Aizņēmēja saistības ir nodrošinātas ar galvojumu, Aizņēmējs pilnvaro
Aizdevēju sniegt galviniekam informāciju, kas saistīta ar Līgumu.
6.2. Noslēdzot šo Līgumu Aizņēmējs nepārprotami piekrīt, ka: a) Aizdevējam ir tiesības
saņemt un/vai iesniegt informāciju sadarbības partneriem, kuri iesaistīti pakalpojuma
sniegšanas procesā, tajā skaitā saņemt no CREDITCO regulāras atskaites par Aizņēmēja
darījumiem, kas veikti izmantojot piešķirtos Kredītlīnijas limita līdzekļus; b)
Aizdevējam ir tiesības iesniegt informāciju iespējamiem darījuma partneriem par cesijas
līguma noslēgšanu; c) Aizdevējs nodos Aizņēmēja personas datus un informāciju par
Aizņēmēja saistībām pret Aizdevēju, kas izriet no šī Līguma, licencēta/-u
kredītinformācijas biroja/-u datu bāzēm saskaņā ar kredītinformācijas biroju likuma
normu prasībām.
6.3. Gadījumā, ja Aizņēmējs neveic maksājumus saskaņā ar Līgumu, Aizdevējs var
izbeigt pirms termiņa Līgumu vai/un nodot prasības tiesības trešajam personām.
7. CITI NOTEIKUMI
7.1. Gadījumā, ja būtiski ir pasliktinājies Galvinieka finansiālais stāvoklis (Galvinieks ir
zaudējis darbu vai ir iestājušies citi apstākļi, kuru dēļ Galviniekam var rasties grūtības
savu, no Galvojuma līguma izrietošo, saistību izpildei), Aizņēmējam ir pienākums 5
darba dienu laikā paziņot par to Aizdevējam un Aizdevēja atbilstoša pieprasījuma
saņemšanas gadījumā piedāvāt citu Galvinieku.
7.2. Aizņēmējs piekrīt tam, ka par papildus Aizdevēja pakalpojumiem (brīdinājumi,
atgādinājumi, izziņas u.c.), kuri ir sniegti saskaņā ar Aizņēmēja pieprasījumiem,
Aizdevējam ir tiesības pieprasīt maksu no Aizņēmēja saskaņā ar Aizdevēja mājas lapā
www.latekolizings.lv spēkā esošo Cenrādi. Aizņēmēja pienākums ir iepazīties ar Cenrādi
un sekot izmainām.
7.3. Aizdevējs neatbild par zaudējumiem, kas radušies vai var rasties Aizņēmējam sakarā
ar jebkāda veida traucējumiem lietot Kredītlīnijas limitu.
7.4. Aizņēmēja pienākums ir 5 darba dienu laikā pēc Aizdevēja pieprasījuma iesniegt
dokumentu (-us), kas apliecina Aizņēmēja ienākumus pēdējo sešu mēnešu laikā, kā arī
citus dokumentus, kas varētu būt nozīmīgi Kredītlīnijas lietošanas gaitā, tai skaitā
Aizdevēja personu identificējošus dokumentus.
7.5. Aizņēmēja pienākums ir 3 darba dienu laikā rakstveidā paziņot Aizdevējam par
Līgumā un pieteikumā norādītās informācijas par Aizņēmēju (vārds, uzvārds, faktiskā
vai deklarētā dzīves vieta, telefona numurs, e-pasts u.c.) izmaiņām.
7.6. Kredītlīnijas līgums ir noslēgts un stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses.
7.7. Līgums ir sastādīts trīs eksemplāros latviešu valodā. Viens eksemplārs Aizņēmējam,
divi Aizdevējam.
7.8. Puses vienojas, ka visi nosacījumi, kas paredzēti šajā Līgumā, kā arī pie tā noslēgtie
grozījumi, papildinājumi, vienošanās, pielikumi u.c. ir saistoši Pušu saistību un tiesību
pārņēmējiem, tajā skaitā arī mantiniekiem.
7.9. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā un nosūtāmi uz Līgumā
norādītajām Pušu adresēm, un tie uzskatāmi par saņemtiem septītajā dienā no
nosūtīšanas dienas, ja tie nosūtīti pa pastu ierakstītā vai vienkāršā vēstulē. Rēķini, kas
nosūtīti sms (īsziņa) veidā uz Aizņēmēja norādīto mobilo sakaru operatora piešķirto
pieslēguma numuru, ir uzskatāmi par saņemtiem tajā pašā dienā, kad tie izsūtīti.
7.10. Gadījumā, ja starp pusēm rodas strīds vai domstarpības, Puses mēģina atrisināt to
savā starpā. Pretējā gadījumā visus strīdus vai domstarpības, kas izriet no Līguma, Puses
atrisina Latvijas Republikas valsts tiesā pēc piekritības saskaņā ar spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem.
7.11. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir atzīstams par patērētāju Patērētāju tiesību aizsardzības
likuma izpratnē, Aizņēmēja tiesību aizsardzības uzraudzību un kontroli īsteno Patērētāju
tiesību aizsardzības centrs, Rīgā, Brīvības ielā 55, LV–1010.
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