Dīzeļlokomotīves mašīnista palīgs
Lūdzu, izstāstiet par situāciju, kurā Jūs nonācāt.
Es paņēmu vairākus ātros kredītus dažādās kompānijās, kuru kopējā summa sasniedza LVL
4500. Kad aizņēmos, nedomāju, ka līdz tam var nonākt. Ziniet, iespēja saņemt nepieciešamos
līdzekļus tik viegli ļoti ātri ievelk. Tā es kļuvu par klientu 5 kompānijās, kas piedāvā ātros
kredītus.
Cik ātri sākās problēmas ar kredītu atmaksu?
Problēmas sākas diezgan ātri, jau pēc pāris mēnešiem, jo paņemtās naudas summas nebija
ar ko atmaksāt. Tā pie pamata summām pievienojas arī soda nauda un ļoti „laba” nauda par
kredīta atmaksas termiņu pagarināšanu. Esošie kredīti bija par iemeslu paņemt nākamos.
Kā Jūs izvēlējaties kompānijas kredīta noformēšanai? Vai tām bija izdevīgi nosacījumi?
„Solīdās” kompānijas skatās, lai būtu pastāvīgā darbavieta pēdējo 6-12 mēnešu laikā, bet es
šo laiku vēl nenostrādāju. Tāpēc es vērsos tajās kompānijās, kur netiek pieprasītas nekādas
izziņas no darbavietas, par ko vēlāk nožēloju. Es zinu, ka ātrajiem aizdevumiem procentu
likmes ir lielas, bet sākumā, es nepievērsu tam nekādu uzmanību, domāju, ka ātri tikšu ar visu
galā.
Un kāda bija kredītdēvēju attieksme pret Jums, kad sākās problēmas?
Tās kompānijas negāja uz kompromisu, vienīgais piedāvātais risinājums bija pagarināt
aizdevuma termiņu, kas maksāja ārkārtīgi lielu naudu! Viena no kompānijām uzlika arī soda
naudu.
Kā Jūs pieņēmāt lēmumu par pakreditēšanos?
Es vilku garumā līdz pēdējam, bet vēlāk man vienkārši nepalika citas iespējas.
Pie kāda risinājuma Jūs nonācāt kopā ar Dzelzceļnieks KS speciālistiem?
Dzelzceļnieks KS atmaksāja visus manus aizdevumus pie citiem kreditoriem, pārformējot tos
vienā kredītā ar atmaksas termiņu 5 gadi. Tagad es ikmēnesi mierīgi maksāju to summu, kuru
tiešām varu atļauties.
Kādus secinājumus Jūs izdarījāt priekš sevis?
Es vairs nekad neizmantošu ātro kredītu kompāniju pakalpojumus. Negribu pats un arī citiem
neiesāku tajās vērsties.
Ko Jūs ieteiksiet saviem kolēģiem?
Labāk pat nesākt ņemt ātros kredītus – tie ir kā azartspēles, paņemot vienu, jau nav iespējams
apstāties, gribas vēl un vēl. Un tā Jūs nepamanīsiet kā iegrimsiet dziļos parādos. Bet ja nauda
tiešām ir nepieciešama, uzreiz vērsieties Dzelzceļnieks KS.

