Elektrovilciena mašīnists
Lūdzu, izstāstiet nedaudz par sevi un situāciju, kurā Jūs nonācāt.
Bija nepieciešama nauda dzīvošanai un nepilngadīgas meitas uzturēšanai. Līdz šim vēl bija
izmantoti kredītkaršu piedāvātie limiti dzīvokļa remontam un labiekārtošanai. Nekas netika
ņemts izklaidei vai nepārdomātiem pirkumiem - tikai ikdienas tēriņiem. Beigu beigās manu
kredītu saistību summa pārsniedza LVL 4 000, un ar laiku es sapratu, ka vairs nevaru atļauties
turpināt tos izmaksāt. Es maksāju procentus un mēģināju atmaksāt arī kredītu pamatsummas,
bet dzīvošanai palika aptuveni LVL 20 mēnesī.
Kādās kompānijās Jūs tos ņēmāt?
Es izmantoju vairāku banku kredītkartes. Ar laiku tām pievienojās arī pāris ātrie kredīti.
Kāpēc tieši šie kreditēšanas veidi? Vat tiem bija izdevīgi nosacījumi?
Es devu priekšroku kredītkartēm, jo, piemēram, ātriem kredītiem procentu likmes bija ārkārtīgi
augstas. Bet ar laiku sapratu, ka arī kredītkaršu procentu likmes ir diezgan augstas – tu strādā,
pelni, centies, maksā, bet viss ir it kā izmests vējā, kredītu pamatsummas nesamazinās, bet tu
jau tā, knapi savelc galus.
Kāda bija kredītu kompāniju attieksme pret Jums?
Dažas it kā mēģināja izskatīties pretimnākošas, bet tas drīzāk bija tikai teātris. Vienas
kompānijas uzvedība nebija gluži korekta. Viņi zināja, kāda mums ir situācija, un kā mēs
meklējam risinājumus to uzlabot. Pretimnākoša šī kompānija nebija. Bet tiklīdz mēs
pārkreditējāmies Dzelzceļnieks KS un visas saistības atmaksājām, uzreiz sāka zvanīt un
piedāvāt noguldījumus un kārtējās kredītkartes.
Kā Jūs pieņēmāt lēmumu par pārkreditēšanos?
Kad jau sapratu, ka dzīvošanai nepaliek līdzekļu aizgāju uz Dzelzceļnieks KS. Tur gan
attieksme pret mani, salīdzinot ar citām finanšu iestādēm, bija kā diena pret nakti. Man
piedāvāja nokārtot visas saistības citās kompānijās un sastādīja atmaksas grafiku uz 5
gadiem. Ja līdz šīm likās, ka varbūt es pats varēšu visu sakārtot, tad tagad, kad jau ir pagājis
viens gads kopš esmu pārkreditējies Dzelzceļnieks KS, saprotu cik vitāli svarīgs man bija tas
atbalsts.
Kādus secinājumus Jūs izdarījāt priekš sevis?
Citās finanšu iestādēs ar viņu agresīvo pārdošanas politiku vairs vērsties nevēlos, jo visas tās
kredītkartes ir ļoti „slidens” finanšu instruments. It kā tev no visām pusēm tās mēģina iedod, bet
kad sāki tās izmantot, apstāties un atmaksāt ir ļoti grūti. Es ne brīdi nenožēloju, ka pārkreditējos
Dzelzceļnieks KS, jo esmu tikai ieguvējs. Tagad to pašu rekomendēju arī saviem kolēģiem.
Nesaprotu, kāpēc es biju tik stulbs un gāju pie „svešiem”, ja man bija iespēja saņemt to pašu
pakalpojumu uz izdevīgākiem nosacījumiem pie „savējiem”. Tagad, pēc gada, es varu teikt, ka
jūtos daudz stabilāk un drošāk.
Ko Jūs ieteiksiet saviem kolēģiem?
Ja Jums ir nepieciešami finanšu pakalpojumi, nevajag tos meklēt bankās vai citās finanšu
iestādēs, jo viss tas labākais ir te pat blakus – mūsu krājaizdevu sabiedrībā Dzelzceļnieks KS.

