Dīzeļlokomotīves mašīnista palīgs
Lūdzu izstāstiet par situāciju, kurā Jūs nonācāt.
Pat nezinu ar ko lai sāktu. Es nonācu grūtā situācijā, paliku bez darba, un man bija
nepieciešama nauda rēķinu apmaksai un ikdienas tēriņiem. Sākumā es paņēmu 2 kredītus un
atmaksāju tos, bet situācija neuzlabojās, tāpēc es paņēmu vēl vairākus kredītus. Tā es nonācu
pie parāda 10 dažādām kompānijām kopsummā aptuveni LVL 2 500. Beigu beigās es nonācu
apburtajā lokā, katrs nākamais kredīts bija nepieciešams jau esošo kredītu atmaksai vai
pagarināšanai. Tad es atradu darbu, bet jau nevarēju uzlabot situāciju, jo vienu daļu no
kredītiem es atmaksāju, bet otru nācās pagarināt, kas maksāja ļoti dārgi.
Kādās kompānijās Jūs ņēmāt kredītus?
Es izmantoju ātro kredītu kompāniju pakalpojumus.
Kā Jūs izvēlējaties kompānijas kredīta noformēšanai? Vai tām bija izdevīgi nosacījumi?
Kad es ņēmu pirmos kredītus, tad skatījos uz nosacījumiem, salīdzināju procentu likmes, un
man tās likās pieņemamas. Pie tam, tās kompānijas neprasīja izziņu no darba. Vēlāk es jau
vienkārši ņēmu kredītus, lai atmaksātu esošos, nepievēršot uzmanību nosacījumiem.
Cik ātri sākās problēmas ar kredītu atmaksu?
Diezgan ātri. Un vēl kādu pusgadu es mēģināju tikt galā ar šo situāciju patstāvīgi, bet pēc tam
sapratu, ka man tas nav pa spēkam.
Un kāda bija kredītdēvēju attieksme pret Jums, kad sākās problēmas?
Principā, visu kompāniju uzvedība bija vienāda – absolūti neviena no tām negāja man pretī. Es
piedāvāju sastādīt atmaksas grafiku uz noteiktu laiku un iemaksāt fiksēto naudas summu, lai
pakāpeniski atmaksātu kredītu, bet visur saņēmu atteikumu. Man piedāvāja tikai pagarināt
kredītu atmaksas termiņu, bet gadījumā, ja samaksāšu nedaudz vairāk nekā pagarināšanas
maksa, tad šī starpība tiks ieskaitīta kredīta atmaksai.
Kā Jūs pieņēmāt lēmumu par pakreditēšanos?
Es ilgi meklēju izeju no šīs situācijas. Kolēģi izstāstīja man, ka dzelzceļniekiem ir sava
krājaizdevu sabiedrība, kas kreditē uz daudz izdevīgākiem, salīdzinājumā ar citām iestādēm,
nosacījumiem. Tā es vērsos Dzelzceļnieks KS.
Pie kāda risinājuma Jūs nonācāt kopā ar Dzelzceļnieks KS speciālistiem?
Visas manas kredītsaistības citās iestādēs tika atmaksātas, un noformēts viens kredīts uz 3
gadiem. Pagāja tikai mēnesis, bet es jūtu, ka man jau palika vieglāk: ikmēneša maksājumi
tagad ir sadalīti garākā termiņā un bez pagarināšanas maksas tie kļuva 4 reizes mazāki. Tagad
es varu ne tikai normāli dzīvot, bet arī plānot savus izdevumus.
Kādus secinājumus Jūs izdarījāt priekš sevis?
Nekad mūžā vairs nevēlos vērsties šajās kompānijās un arī citiem neiesaku.
Ko Jūs ieteiksiet saviem kolēģiem?
Pat ja Jums ir nepieciešams aizņemties, nekad nevajag to darīt kompānijās, kas piedāvā ātros
kredītus, kas īstenībā sanāk ļoti ilgi no to atmaksas viedokļa.

