
 

 

 

 

 
 

AIZDEVUMA PAMATLĪGUMS Nr._______ 

 Vieta, Datums 

 
  

AIZDEVĒJS  
Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība “Dzelzceļnieks KS”,  

Reģ .Nr. 40003248087,  

juridiskā adrese – Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050  

tālr. 67232211, mob. 28231919,  e-pasts: info@dzks.lv, mājas lapas adrese www.dzks.lv 

Pārstāvis: saskaņā ar statūtiem valdes priekšsēdētāja Olga Kazačkova 
 

 

AIZŅĒMĒJS  

Vārds, uzvārds  

 

Personas kods  

 

Pases sērija, numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde 

 

Deklarētā dzīvesvieta, pasta indekss                                                                                                                                                   

 

Dzīvesvietas adrese, pasta indekss 

 

Tālruņa numurs 

  
E-pasta adrese 

 

Darba devējs 

 

Aizņēmēja konts 

 

Parole 

 
 

Aizdevējs un Aizņēmējs visi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu aizdevuma pamatlīgumu, 

turpmāk tekstā saukts “Līgums”: 

1. DEFINĪCIJAS 

Aizdevuma līgums – starp Aizdevēju un Aizņēmēju noslēgtais Aizdevuma līgums. 

Aizdevuma summa - naudas līdzekļi, ko saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem Aizdevējs aizdod Aizņēmējam 

Aizdevums - Aizņēmējam izsniegtā un Aizdevējam neatmaksātā Aizdevuma summa. 

Aizdevuma pieteikums - atbilstoši  Līguma noteikumiem noformēta un vai izteikta Aizņēmēja griba saņemt no Aizdevēja Aizdevumu 

saskaņā ar Līgumu un Aizdevuma līgumu. 

Aizņēmēja konts - uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai pie Aizdevēja atvērts pieprasījuma 

noguldījuma konts, kas norādīts Līgumā, uz kuru saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem Aizdevējs pārskaita Aizdevuma summu. 

Pieprasījuma noguldījuma konts - uz Aizņēmēja vārda pie Aizdevēja atvērts pieprasījuma noguldījuma konts, kas norādīts Līgumā. 

ERGO konts - ERGO Insurance SE Latvijas filiāles, reģ.Nr. 40103599913, jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts 

konts, kas norādīts ERGO polisē, uz kuru saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem Aizdevējs pārskaita Aizdevuma summu.  

ERGO polise - ERGO Insurance SE Latvijas filiāles, reģ.Nr. 40103599913, obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļu apdrošināšanas 

(OCTA) polise un/vai brīvpratīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas (KASKO) polise, un/vai kompleksā īpašuma 

apdrošināšanas polise un/vai ceļojuma apdrošināšanas polise. 

Aizdevuma termiņš - Aizdevēja un Aizņēmēja savstarpēji saskaņots un apstiprināts termiņš, kas iestājas Aizdevuma līguma spēkā 

stāšanās dienā un beidzas Aizdevuma atmaksas datumā. 

Aizdevuma atmaksas datums - Aizdevuma termiņa pēdējā diena, kad Aizņēmējam saskaņā ar Aizdevuma līgumu ir jāveic Aizdevuma 

atmaksas un Procentu samaksas maksājums. 

Aizdevuma procenti - atlīdzība par Aizdevuma lietošanu. Aizdevuma procenti tiek aprēķināti no izsniegtās un neatmaksātās Aizdevuma 

pamatsummas, piemērojot Aizdevuma līgumā norādīto Aizdevuma procentu likmi un pieņemot, ka gadā ir 365 dienas. 

Komisija – maksa, ko Aizņēmējs maksā par Aizdevuma izsniegšanu un, kurā ietilpst visas tās izmaksas, kas rodas Aizdevējam saistībā 

ar Aizdevuma izsniegšanu. 

Grafiks - Aizdevēja pēc Anuitātes metodes sastādīts grafiks, kas nosaka Aizdevuma un Procentu maksāšanas termiņus un apmēru. 

Anuitātes metode - Aizdevuma atmaksas maksājumu un procentu maksājumu kopsummas ir vienādas visos Aizdevuma atmaksas 

mēnešos. 

Aizdevuma procentu likme - procentu likme, kas noteikta Aizdevuma līgumā un ir izteikta gada procentos, un kas nav augstāka par 

22%.  

Nokavējuma procenti – Aizdevuma līgumā noteiktie procenti, kas aprēķināmi par kāda Aizdevuma līgumā vai Grafikā maksājuma 

kavējumu. Nokavējuma procenti tiek aprēķināti par katru nokavēto dienu un to samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no Līgumā paredzēto 

saistību izpildes. 

Gada procentu likme (GPL) - saskaņā ar MK Noteikumiem uz Aizdevuma līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātās kopējās izmaksas, kas 

izteiktas procentos no Aizdevuma summas. Gada procentu likme Aizdevuma summai tiek norādīta Aizdevuma līgumā, un tās aprēķinu 

veic, pieņemot, ka Aizdevuma līgums ir spēkā visu Aizdevuma līgumā norādīto Aizdevuma termiņu un ka Aizdevējs un Aizņēmējs pildīs 

savas saistības saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem. 

Kopējā summa, kas jāmaksā Aizņēmējām - saskaņā ar MK Noteikumiem uz Aizdevuma līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, 

ko veido Aizdevuma summa un visas izmaksas, tajā skaitā Procentu maksājumi, Komisija, konta atvēršanas (ja nepieciešams) un 

uzturēšanas maksa, kas Aizņēmējam jāmaksā saistībā ar Līgumu. 

MK noteikumi - spēkā esošie Ministru kabineta  noteikumi „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”. 

Parole - Aizņēmēja Līguma sastādīšanas laikā izvēlēta ciparu un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību Aizņēmējs apliecina savu 

identitāti, kā arī  Līguma noteikumos noteiktā veidā un kārtībā iesniedzot Aizdevuma pieteikumu, un kuru Aizņēmējs nedrīkst izpaust un 

nodot nevienai Trešajai personai. 

i-dzks  – Aizdevēja attālinātas pieejas sistēma, kas ir pieejama www.i-dzks.lv, un kas nodrošina Aizņēmējam iespēju saņemt Aizdevēja 

pakalpojumus, izmantojot internetu.  

Darba devējs - juridiskā persona, kas uz darba līguma pamata nodarbina Aizņēmēju. 

Puse/s - Aizēmējs vai/un Aizdevējs. 

Trešā persona - jebkura persona, kura nav Līguma puse. 

mailto:info@dzks.lv
http://www.dzks.lv/
http://www.i-dzks.lv/


 

Aizdevējs:  ______________________________                                        Aizņēmējs:__________________________________ 

 

 

2. AIZDEVUMA PIETEIKUMS 

2.1.Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam Aizdevuma pieteikumu šādi: 

2.1.1. zvanot Aizdevējam uz šādu tālruņa numuru 67232211 vai 28231919, paziņojot Paroli un sarunas laikā sniedzot Aizdevēja 

pieprasītās ziņas.  

2.1.2. aizpildot Aizdevuma pieteikumu i-dzks. 

2.2. Ja Aizņēmējs vēlas saņemt kredītu ERGO polises iegādei, Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam Aizdevuma pieteikumu šādi: 

2.2.1. zvanot Aizdevējam uz šādu tālruņa numuru 67232211 vai 28231919, paziņojot Paroli un sarunas laikā sniedzot Aizdevēja 

pieprasītās ziņas. 

2.2.2. aizpildot Aizdevuma pieteikumu i-dzks. 

2.3.Parakstot Līgumu un iesniedzot Aizdevuma pieteikumu, Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējam nav kavētu parādsaistību pret 

Trešajām personām, Aizņēmējs nav reģistrēts kā esošais parādnieks parādnieku datu bāzēs vai datu bāzēs kredītvēstures veidošanai, 

nepastāv tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju, Aizņēmējs ir iepazinies ar Aizdevuma līguma noteikumiem, 

un tie viņam ir skaidri. 

2.4. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmēja sniegtās ziņas ir patiesas. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. 

Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Aizņēmēja Līgumā norādīto telefona numuru, lai sasniegtu Aizņēmēju. 

2.5. Aizņēmējs apliecina, ka Aizdevuma pieteikuma nosūtīšanas laikā Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, 

psihotropo, toksisko vielu ietekmē. 

 

3. AIZDEVUMA PIEŠĶIRŠANA 

3.1. Lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu Aizdevējs paziņo Aizņēmējām šādi:. 

3.1.1. ja Aizdevuma pieteikums ir iesniegts Līguma 2.1.1. un 2.2.1.punktā norādītajā kārtībā, tad Aizdevējs, izmantojot balss telefoniju, 

sniedz Aizņēmējam šādu informāciju: 

3.1.1.1. Aizdevuma summa; 

3.1.1.2. Aizdevuma termiņš; 

3.1.1.3. Aizdevuma procentu likme; 

3.1.1.4. Gada procentu likme; 

3.1.1.5. Nokavējuma procenti; 

3.1.1.6. Ikmēneša maksājuma summa; 

3.1.1.7. Maksājumu skaits; 

3.1.1.8. Komisija; 

3.1.1.9. Kopējā summa, kas jāmaksā Aizņēmējam. 

3.1.1.10. Procentu maksājums dienā Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā.  

3.1.2. ja Aizdevuma pieteikums ir iesniegts Līguma 2.1.2. un 2.2.2.punktā norādītajā kārtībā, tad Aizdevējs i-dzks sniedz informāciju, 

kas atbilstoši MK noteikumiem sniedzama pirms Aizdevuma līguma noslēgšanas, visus Aizdevuma līguma noteikumus un Grafiku. 

3.2. Aizdevuma saņemšanai pēc Līguma 3.1.punktā minētas informācijas saņemšanas, Aizņēmējs apstiprina Aizdevēja piedāvājumu šādi: 

3.2.1. ja Aizdevuma pieteikums ir iesniegts Līguma 2.1.1. un 2.2.1.punktā norādītajā kārtībā - izmantojot balss telefoniju; 

3.2.2. ja Aizdevuma pieteikums ir iesniegts Līguma 2.1.2. un 2.2.2.punktā norādītajā kārtībā – i-dzks. 

3.3. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizdevuma piešķiršanu Aizņēmējam, par to informējot Aizņēmēju.  

3.4. Aizņēmējam, pamatojoties uz Līgumu, ir tiesības pieteikties vairākiem aizdevumiem. 

 

4. AIZDEVUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN AIZDEVUMA SUMMAS IZSNIEGŠANA 

4.1. Aizdevuma līgums  stājas spēkā brīdī, kad Līguma 3.1.punktā noteiktajā veidā un kārtībā Aizdevējs ir paziņojis lēmumu par 

Aizdevuma piešķiršanu un Līguma 3.2.punktā noteiktajā veidā un kārtībā Aizņēmējs ir  apstiprinājis Aizdevēja piedāvājumu,un 

Aizdevējs atbilstoši Līguma 4.3.punktam Aizņēmējam ir izsniedzis Aizdevuma summu. Ja Aizdevuma pieteikums ir iesniegts Līguma 

2.1.1. un 2.2.1.punktā norādītajā kārtībā, tad Aizņēmējam tūlīt pēc Aizdevuma līguma noslēgšanas i-dzks tiek paziņoti Aizdevuma 

līguma noteikumi un Grafiks.  

4.2. Līguma noteiktajā kārtībā iesniegts Aizdevuma pieteikums un Aizdevēja piedāvājuma apstiprinājums apliecina, ka Aizņēmējs vēlas 

saņemt Aizdevumu saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem, kā arī to, ka Aizņēmējs ir pilnīgi iepazinies ar Līguma un Aizdevuma 

līguma noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem. 

4.3. Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Aizdevuma summu vienas darba dienas laikā no dienas, kad Aizņēmējs atbilstoši Līguma 

3.2.punktam ir  apstiprinājis Aizdevēja piedāvājumu, veicot naudas pārvedumu: 

4.3.1. uz Aizņēmēja kontu, ja Aizdevuma pieteikums iesniegts atbilstoši Līguma 2.1.punktam; 

4.3.2. uz ERGO kontu, ja Aizdevuma pieteikums iesniegts atbilstoši Līguma 2.2.punktam. 

4.4. Uzskatāms, ka Aizdevējs ir izsniedzis Aizņēmējam Aizdevuma summu ar brīdi, kad Aizdevējs ir veicis Aizdevuma summas 

pārvedumu Līguma 4.3. noteiktajā kārtībā, un vienlaicīgi ir uzskatāms, ka Aizņēmējs Aizdevumu ir saņēmis. 

4.5. Pirms Līguma 4.3.punktā minētā pārveduma veikšanas Aizdevējs ietur no Aizdevuma summas Komisiju. 

 

5. AIZDEVUMA ATMAKSA 

5.1. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, Aizdevuma līguma noteikumiem un Grafiku. 

Aizdevuma atmaksas maksājumu un Procentu maksājumu aprēķināšanas un veikšanas pamats ir Līgums un Aizdevuma līgums, un 

attiecīgajā laika posmā Grafiks vienīgi atspoguļo Aizdevuma atmaksas maksājumu un Procentu maksājumu apmērus un veikšanas 

termiņus, kas aprēķināti un noteikti (attiecīgi) atbilstoši Līguma un Aizdevuma līguma noteikumiem. 

5.2. Aizņēmējs  ir tiesīgs pirms termiņa pilnīgi vai daļēji izpildīt Aizdevuma līgumā noteiktās saistības. Gan pilnīgas, gan daļējas 

Aizdevuma  atmaksas pirms termiņa gadījumā, Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam rakstveida iesniegumu par saistību dzēšanu pilnībā vai 

daļēji. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus no Aizdevuma  par visu faktisko Aizdevuma izmantošanas laiku atbilstoši Līguma 

6.1.punktam.  

 

6. AIZDEVUMA PROCENTI 

6.1. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Aizdevuma procentus no Aizdevuma par visu faktisko Aizdevuma izmantošanas laiku. 

 

7.GRAFIKS 

7.1. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī Līguma darbības laikā pēc pieprasījuma un bez maksas saņemt Grafika izrakstu papīra formātā. 

7.2. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs iesniedz Grafiku Aizņēmēja Darba devējam. 



 

 

 

 

8. MAKSĀJUMI 

8.1. Dienā, kurā saskaņā ar Grafiku ir veicams maksājums, Aizņēmējs nodrošina, lai naudas summa, kas nepieciešama maksājuma 

veikšanai, būtu brīvi pieejama Pieprasījuma noguldījuma kontā. Līgumā, Aizdevuma līgumā un Grafikā noteikto maksājumu samaksa 

notiek, Aizdevējam norakstot attiecīgo naudas summu no Pieprasījuma noguldījuma konta.  

8.2. Ar Aizdevuma līguma noslēgšanu Aizņēmējs pilnvaro Aizdevēju norakstīt Grafika maksājumu veikšanai nepieciešamas naudas 

summas no Pieprasījuma noguldījuma konta, un – gadījumā, ja Pieprasījuma noguldījuma kontā attiecīgā Grafika maksājuma veikšanas 

brīdī brīvi pieejamo naudas līdzekļu apmērs nav pietiekams attiecīgā Grafika maksājuma veikšanai, – arī no jebkura cita Aizņēmēja 

konta pie Aizdevēja. Aizdevējam nav nepieciešams iepriekš paziņot Aizņēmēju par šādu naudas summu norakstīšanu. Aizdevējs noraksta 

no attiecīgā Aizņēmēja konta pie Aizdevēja naudas summu, kas pienākas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu un Grafiku, ja normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā nav noteikts aizliegums norakstīt naudu no šā konta (piemēram, apķīlājums, arests). Ja Līguma maksājuma 

veikšanai Aizdevējam ir nepieciešams veikt valūtas maiņu, tā tiek veikta saskaņā ar Aizdevēja noteikto valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā 

attiecīgās naudas summas norakstīšanas brīdī.  

8.3. Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek dzēsti šādā kārtībā: Nokavējuma procentos (ja tādi izveidojušies), nenomaksātos 

Aizdevuma procentos, un Aizdevuma summas atbilstoši Grafikam dzēšanai. Aizdevējs ir tiesīgs vienpusēji mainīt šajā punktā noteikto 

maksājuma saistību izpildes secību pēc sava ieskata tiktāl, ciktāl saskaņā ar normatīvajiem aktiem šādi izmainītā maksājuma saistību 

izpildes secība ir atļauta.  

 

9. SAISTĪBU IZPILDE 

9.1. Līguma un Aizdevuma līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā un veidā, kādā izsniegts Aizdevums. 

9.2. Līgums un Aizdevuma līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad 

Aizņēmējs ir atmaksājis Aizdevumu, Aizdevuma procentus, kā arī citus no Līguma un Aizdevuma līguma izrietošos maksājumus. 

9.3. Līgumā un Aizdevuma līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību 

izpildes termiņa pēdējā dienā. Grafika maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir norakstīta no Pieprasījuma 

noguldījuma  konta.  

9.4. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un Aizdevuma līguma un pieprasīt Aizņēmējam visu Līguma un Aizdevuma 

līguma saistību izpildi pirms termiņa šādos gadījumos: 

9.4.1. Aizņēmējs ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas nokavē Grafikā noteikto Aizdevuma atmaksas vai Procentu samaksas 

termiņu; 

9.4.2. Pret Aizņēmēju vai viņa mantu tiek vērsti Trešo personu prasījumi, vai Aizņēmējs ir pasludināts par maksātnespējīgu. 

9.4.3. Aizdevums netiek izmantots Līguma 9.3.punktā norādītajām Aizdevuma mērķim. 

9.4.4. Aizdevējs pieprasa, lai pirms noteiktā termiņā Aizņēmējs izpilda tādas savas maksājuma saistības pret Aizdevēju, kuras izriet 

(attiecīgi) no cita starp Aizdevēju un Aizņēmēju noslēgtā darījuma dokumenta;   

9.4.5. Aizņēmējs nav paziņojis Aizdevējam par savu nodomu saņemt aizdevumu (kredītu), un/vai Aizdevējs pamatoti uzskata, ka jauna 

aizdevuma (kredīta) saņemšanas rezultātā Aizņēmēja finanšu stāvoklis ir tik būtiski pasliktinājies, ka Aizdevējs nebūtu piekritis izsniegt 

Aizdevumu, ja Aizņēmēja finanšu stāvoklis būtu tāds bijis uz Līguma un Aizdevuma līguma noslēgšanas dienu;  

9.4.6. ir iestājies jebkurš notikums, kas nav īpaši minēts kādā citā no Līguma 9.4.punkta apakšpunktiem un kura iestāšanās saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem dod Aizdevējam tiesības pieprasīt, lai Aizņēmējs atmaksā neatmaksāto Aizdevuma summu pirms noteiktā termiņa.  

9.4.7. Aizņēmējs ir izstājies vai izslēgts no kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības „Dzelzceļnieks KS”, reģ.Nr.40003248087. 

9.5. Ja saskaņā ar Līguma 9.4.punktu Aizdevējs pieprasa, lai Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam visu neatmaksāto Aizdevuma summu un 

izpilda visas citas Līgumā un Aizdevuma līgumā noteiktās Aizņēmēja maksājuma saistības pret Aizdevēju pirms noteiktā termiņa, 

Aizņēmējam ir pienākums atmaksāt Aizdevējam visu neatmaksāto Aizdevuma summu, samaksāt Aizdevējam visus uzkrātos Procentus, 

Aizdevēja aprēķinātos Nokavējuma procentus un izpildīt visas citas Līgumā un Aizdevuma līgumā noteiktās Aizņēmēja maksājuma 

saistības pret Aizdevēju pilnā apmērā ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīgā Aizdevēja pieprasījuma, vienlaicīgi ar 

paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma un Aizdevuma līguma, nosūtīšanas Aizņēmējam. Minētais paziņojums nosūtāms 

ierakstītā pasta sūtījumā un uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Ja šo 15 (piecpadsmit) dienu laikā atbilstoši 

Grafikam Aizņēmējam ir pienākums veikt Aizdevuma atmaksas maksājumu vai Procentu maksājumu Aizdevējam, Aizņēmējs veic šo 

maksājumu Aizdevējam Grafikā noteiktajā termiņā. 

 

10. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

10.1. Aizņēmējam ir tiesības izmantot Aizdevumu patēriņa preču, piemēram, sadzīves tehnikas vai automobiļa, iegādei vai samaksai par 

pakalpojumiem, piemēram, medicīnisko aprūpi vai ceļojumu, kuru nolūks nav saistīts ar peļņas iegūšanu. 

10.2. Aizņēmējam ir jānodrošina Pieprasījuma noguldījuma kontā nepieciešamo naudas līdzekļu apmērs saskaņā ar Grafiku ikmēneša 

Aizdevuma atmaksas un Procentu maksājumu datumā.  

10.3. Aizņēmējam ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā no notikuma, jāziņo Aizdevējam par sava vārda, uzvārda, pases, 

dzīvesvietas, darbavietas, telefona numura un Aizņēmēja konta numura izmaiņām. 

10.4. Aizņēmējam 10 (desmit) dienu laikā pēc Aizdevēja pieprasījuma saņemšanas ir pienākums iesniegt Aizdevējam Aizdevēja 

pieprasītos dokumentus par Aizdevuma izmantošanu atbilstoši aizdevuma mērķim, Aizņēmēja ienākumiem. 

10.5. Aizdevējs ir tiesīgs pieprasīt no Aizņēmēja Aizdevēja prasījumu nodrošinājuma palielināšanu gadījumā, ja Aizdevējs, novērtējot 

kredīta riska pakāpi Aizdevuma līguma darbības laikā, secina, ka tā ir palielinājusies salīdzinot ar riska pakāpi Līguma un Aizdevuma 

līguma slēgšanas brīdī. Novērtējot kredīta riska pakāpi tiek ņemts vērā Aizņēmēja finansiālais stāvoklis, ienākumu apmērs, Līgumā un 

Aizdevuma līgumā noteikto maksājumu izpildes kārtība un citi rādītāji, kuri raksturo Aizņēmēja maksātspēju. 

10.6. Aizdevējs ir tiesīgs pieprasīt informāciju no citām personām un iestādēm (tajā skaitā dažādām kredītiestādēm, kredītņēmēju un 

parādnieku datu bāzēm, darba devējiem, valsts iestādēm (tajā skaitā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra, Valsts 

Ieņēmumu Dienesta, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūras), lai pārbaudītu Līgumā un Aizdevuma pieteikumā sniegto datu 

pareizību un izvērtētu Aizņēmēja kredītvēsturi. 

10.7. Aizdevējs ir tiesīgs veikt Līgumā sniegto Aizņēmēja personas datu reģistrēšanu, uzglabāšanu un izmantošanu.  

10.8. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevējam ir pienākums sniegt informāciju Latvijas Bankai un ir tiesības saņemt informāciju no 

Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumi ir pieejami 

Latvijas Bankas mājas lapā internetā: www.bank.lv. 

10.9. Aizņēmējs apliecina, ka Aizdevējs ir tiesīgs izmantot Aizņēmēja personas datus, lai Aizņēmēju informētu, tajā skaitā nosūtot 

Aizņēmējam attiecīgu paziņojumu uz e-pasta adresi vai SMS uz Aizņēmēja mobilo telefonu, par jebkādiem jauniem, papildus un/vai 

aktuāliem pakalpojumiem, ko Aizdevējs piedāvā Aizņēmējam. 

10.10. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (t.sk. Parole) nenonāktu Trešo personu 

rīcībā. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas. 

http://www.bank.lv/


 

Aizdevējs:  ______________________________                                        Aizņēmējs:__________________________________ 

 

 

11. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

11.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot Aizdevēju rakstiski. 

11.2. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Aizdevuma līguma 14 kalendāro dienu laikā no Aizdevuma līguma spēkā stāšanās 

brīža, brīdinot Aizdevēju rakstiski par atteikuma tiesību izmantošanu. 

11.3. Ja Aizņēmējs izmanto Līguma 11.2.punktā paredzētās Atteikuma tiesības, Aizņēmējam ir pienākums 30 (trīsdesmit) kalendāro 

dienu laikā no dienas, kad Aizdevējs ir saņēmis Aizņēmēja rakstveida iesniegumu par Atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt 

Aizdevējam Aizdevumu, Aizdevuma procentus, kas tiek aprēķināti par faktisko Aizdevuma lietošanas laiku un citus maksājumus, kas 

izriet no Līguma un Aizdevuma līguma. 

11.4. Līguma 11.2. punktā minēto Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējam nav pienākuma maksāt Aizdevējam komisijas 

maksu par Aizdevuma noformēšanu. Ja Aizņēmējs ir samaksājis Aizdevējam komisijas maksu par Aizdevuma noformēšanu, tad 

Aizdevējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Aizņēmējs ir atmaksājis Aizdevējam Aizdevumu un samaksājis Procentus 

saskaņā ar šā punkta noteikumiem, atmaksā Aizņēmējam šo komisijas maksu, ieskaitot to Pieprasījuma noguldījuma kontā.  

 

12. ATBILDĪBA 

12.1. Aizņēmējs atbild Aizdevējam par Līgumā minēto, kā arī saskaņā ar Līguma noteikumu izpildi sniedzamo ziņu patiesumu, 

precizitāti un pilnību. 

12.2. Par savu ar Līgumu un Aizdevuma līgumu uzņemto saistību neizpildi Aizņēmējs atbild ar visu savu kustamu un nekustamu 

īpašumu. 

12.3. Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē kādu Grafikā paredzēto Aizdevuma atmaksas summas maksājumu ilgāk par 5 (piecām) kalendārajām 

dienām,  Aizņēmējs maksā Aizdevējam Nokavējuma procentus no nokavētās Aizdevuma atmaksas summas par visu nokavējuma laiku. 

12.4. Ja Aizņēmējs neiesniedz Aizdevējam kādu no Līguma 10.3. vai 10.4.punktā minētajiem dokumentiem Līgumā noteiktajā termiņā, 

Aizņēmējs maksā Aizdevējam līgumsodu 25 EUR (divdesmit pieci euro) apmērā par katru šādu pārkāpumu.   

12.5. Ja Aizņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda savas Līgumā un Aizdevuma līgumā noteiktās saistības, Aizdevējs ir tiesīgs nodot 

kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, t.sk. nodot tiesības uz Aizņēmēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu 

publiskajās datu bāzēs. Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs. Aizņēmējs piekrīt Aizdevēja 

tiesībām nodot Aizņēmēja personas datus apstrādei Trešajām personām. 

12.6. Gadījumā, ja Aizņēmējs savlaicīgi nav veicis maksājumus saskaņā ar Līguma un Aizdevuma līguma noteikumiem, kā rezultātā 

Aizņēmēja parādsaistības pret Aizdevēju ir 150 (viens simts piecdesmit) euro apmērā vai vairāk, kā arī kavējums ir ilgāks par 60 

(sešdesmit) dienām, Aizdevējs sniedz ziņas par kavētajiem maksājumiem Latvijas Bankas Kredītu reģistram. 

 

13. CITI NOTEIKUMI 

13.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas Puses. 

13.2. Līgums ir spēkā līdz tā Pušu saistību pilnīgai izpildei, Līgumu var grozīt tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. 

13.3. Aizņēmējs izmanto i-dzks, lai saņemtu no Aizdevēja ar Līguma un Aizdevuma līguma izpildīšanu saistīto informāciju. 

13.4. Līgumā noteiktā korespondence, izņemot Līguma 9.5.punktā minēto paziņojumu, uzskatāma par saņemtu dienā, kad Puse ir 

parakstījusies uz tai iesniegtā dokumenta, vai astotajā dienā pēc dokumenta nosūtīšanas dienas, vai trešajā dienā pēc tās iesūtīšanas i-

dzks. Korespondences nosūtīšanai pa pastu izmantojama Aizņēmēja Dzīvesvietas adrese un Aizdevēja juridiskā adrese. Adrešu izmaiņas 

kļūst saistošas Pusēm tikai pēc tam, kad otra Puse ir saņēmusi rakstisku informāciju vai dokumentus, kas apstiprina šādas izmaiņas. 

13.5. Pieprasījuma noguldījuma konta un citu saistībā ar Līgumu un Aizdevuma līgumu atvērto un izmantoto kontu izraksti, kurus 

sagatavojis Aizdevējs, ir prima facie pierādījums (pierādījums, kas ir pietiekams pamats attiecīgā fakta esamības vai neesamības 

noteikšanai, kamēr šis pierādījums nav atspēkots) ar tiem saistītajos jautājumos. 

13.6. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas 

izriet no Līguma un Aizdevuma līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks izšķirts tiesā Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

13.7. Uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Kr.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013; Finanšu un kapitāla tirgus 

komisija, Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050. 

13.8. Līgums sastādīts latviešu valodā uz divām lapām, divos eksemplāros pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

13.9. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tās ir iepazinušās ar Līgumā ietvertajiem noteikumiem, saprot tos, atzīst tos par saprātīgiem 

un tiem piekrīt. 

 

 

Aizdevējs 

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība „Dzelzceļnieks KS” 
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