
Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija

1. Kredīta devēja un starpnieka nosaukums un kontaktinformācija

1.1. Kreditors (Kredīta devējs) AS Fresh Finance, reģ. nr. 40103912862

Adrese Akmenu iela 14, Riga, LV-1048

Tālrunis +371 66 002 496

E-pasts info@punkfinance.lv

Mājaslapa www.punkfinance.lv

2. Galvenie Kredīta noteikumi un nosacījumi

2.1. Kredīta veids Patēriņa kredīts

2.2. Kredīta kopējā summa
Maksimālā aizņēmuma kopsumma, kas pieejama
saskaņā ar kreditēšanas līgumu

EUR 5 610,00

2.3. Izmaksas noteikumi un nosacījumi
Kā un kad Jums tiks izmaksāts Kredīts

Ja vien Kredīta līgumā nav noteikts citādi, Kreditors izmaksā Kredītu Kredīta
ņēmējam visu reizē uz Kredīta ņēmēja bankas kontu ne vēlāk kā 2 (divu)
darba dienu laikā no brīža, kad tiek noslēgts Kredīta līgums vai Galvojuma
līgums – atkarībā no tā, kurš no augstāk minētajiem notikumiem notiek
vēlāk.

2.4. Kreditēšanas līguma darbības termiņš Kredīta līguma termiņš ir 60 mēneši.

Kredīta līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei no Kredīta
ņēmēja puses, un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Kredīta ņēmējs ir
atmaksājis Kredītu, Procentus, Nokavējuma procentus, ja tādi aprēķināti, kā
arī citus maksājumus, kas izriet no Kredīta līguma.
Ja Kreditors paredzējis, ka Kredītam tiek piesaistīts Galvojums, Kredīta līgums
ir spēkā līdz Kredīta līgumā un Galvojuma līgumā noteikto saistību pilnīgai
izpildei no Kredīta ņēmēja un/vai Galvotāja puses, tas ir, visa parāda,
piemērojamo Procentu, Nokavējuma procentu, ja tādi aprēķināti, un citu
maksājamo summu, kas izriet no Kredīta līguma, samaksai.

Kreditora pārstāvis
(paraksts)

Kredīta ņēmējs
(paraksts)
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2.5. Maksājumi, kas jāveic patērētājam, un to
veikšanas kārtība, ja tāda ir norādīta

Kredīta ņēmējam jāveic šādi maksājumi:
• Ikmēneša maksājumi EUR 156,95. Pirmais un pēdējais maksājums var
atšķirties no citiem maksājumiem, kas fiksēti visam periodam, ņemot vērā
Anuitātes nosacījumu Atmaksas grafiku. Kopējais ikmēneša maksājumu
skaits ir 60.
• Kredīta noformēšanas maksa, ko Kreditors atskaita no Kredīta ņēmējam
izmaksājamās Kredīta summas – EUR 110,00.
• Procenti par Kredīta lietošanu, kas sadalīti ikmēneša maksājumos. Procentu
maksājumi Atmaksas grafikā izdalīti atsevišķi no pamatsummas, taču
maksājami kopā ar Kredīta pamatsummas maksājumu.
• Kredīta apkalpošanas maksa katra kārtējā maksājuma administrēšanas
periodu – EUR 2,00 mēnesī

Maksājumu datumi un apmēri tiek atspoguļoti Kredīta līgumam pievienotajā
Atmaksas grafikā.
Kreditora prasījumi pret Kredīta ņēmēju tiek dzēsti šādā secībā: pirmkārt,
sedzot Procentus, kuru termiņš ir iestājies; tad, sedzot Nokavējuma
procentus, kuru termiņš ir iestājies; tad, sedzot galveno parādu (Kredīta
pamatsummu), kura termiņš ir nokavēts; un pēc tam sedzot citas saistības
(ieskaitot nodevas), kuru termiņš ir iestājies.

2.6. Kopējā summa, kas Jums būs jāmaksā:
Aizņemtā kredīta kopsumma plus procenti un
iespējamās izmaksas, kas piemērojamas Jūsu
kredītam

EUR 9 526,10, kas sastāv no:
• Kredīta kopējās summas – EUR 5 610,00 un
• Izdevumiem, kas saistīti ar Kredīta līgumu, kas sastāv no:
Kredīta noformēšanas maksas – EUR 110,00
Procentiem – EUR 3 686,10 līdz Kredīta līguma termiņam
Kredīta apkalpošanas maksas – EUR 2,00 mēnesī līdz Kredīta līguma
termiņam.

3. Kredīta izmaksas

3.1. Kredīta procentu likme Fiksēta procentu likme 22.00 gadā %

3.2.Gada procentu likme (GPL)
Tās ir kredīta kopējās izmaksas, kas izteiktas gada
procentos no Jums piešķirtās kredīta kopējās
summas.

GPL tiek norādīta, lai jūs varētu salīdzināt dažādus
piedāvājumus

Gada procentu likme 26.29 %

3.3. Vai kredīta saņemšanai vai tā saņemšanai ar
piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem ir
obligāti jāizmanto:
– apdrošināšana, ar ko garantē Kredītu
vai
– cits papildu pakalpojums
Ja kredīta devējam šīs papildu pakalpojumu
izmaksas nav zināmas, tad tās nav ietvertas GPL

Apdrošināšana vai citi pakalpojumi Kredīta saņemšanai nav nepieciešami.

3.4. Ar Kredīta līgumu saistītās izmaksas Visas ar Kredītu saistītās izmaksas uzskaitītas 2.6.punktā

Kreditora pārstāvis
(paraksts)

Kredīta ņēmējs
(paraksts)
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3.5. Izmaksas maksājumu kavējumu gadījumā

Maksājumu neveikšana var radīt Jums nopietnas
sekas (piespiedu piedziņa) un apgrūtināt kredīta
saņemšanu nākotnē

Par kavētu maksājuma saistību izpildi (izņemot Procentu samaksu)
Kreditoram ir tiesības aprēķināt un pieprasīt, un Kredīta ņēmējam ir
pienākums maksāt Nokavējuma procentus 0.13 % dienā.

Ja Kredīta ņēmējs kavē maksājuma saistību izpildi, Kreditors paziņo par to
Kredīta ņēmējam, nosūtot atgādinājumu rakstiskā formātā.

Kreditoram ir tiesības atgūt summas, kas Kredīta ņēmējam jāmaksā saskaņā
ar Kredīta līgumu, veicot parādu piedziņu ārpustiesas kārtībā, un Kredīta
ņēmējam ir pienākums atlīdzināt izdevumus, kas radušies piedziņas procesa
rezultātā saskaņā ar piemērojamos normatīvajos aktos noteikto kārtību un
apmēru.

Kreditoram ir tiesības atgūt faktiskos parādu piedziņas izdevumus
civilprocesā noteiktajā kārtībā.

Kreditors var izmantot citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas paredzēti
Kredīta līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

4. Citi būtiski juridiski aspekti

4.1. Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atteikties no Kredīta līguma
14 kalendāra dienu laikā

Jā (skatiet 5.2. punktu).

4.2. Pirmstermiņa atmaksa
Jums ir tiesības veikt kredīta pirmstermiņa
atmaksu jebkurā laikā pilnībā vai daļēji

Kredīta ņēmējam ir tiesības izpildīt saistības, kas izriet no Kredīta līguma,
pirms noteiktā termiņa, daļēji vai pilnībā, samaksājot Kreditoram attiecīgo
summu.
Kredīta līgums tiek izbeigts tikai tad, kad pilnībā tiek veikta visu Kreditoram
pienākošos maksājumu apmaksa.
Kad Kredīta ņēmējs izmanto tiesības veikt Kredīta pirmstermiņa atmaksu,
Kredīta ņēmējs nemaksā Kreditoram Procentus un citus izdevumus par
periodu, kad Kredīts netiks izmantots.

4.3. Datubāzes izmantošana
Kredīta devējam ir nekavējoties un bez maksas
Jums jāpaziņo par rezultātiem, ko devusi datubāzes
izmantošana, ja atteikumu izsniegt kredītu pamato
ar tajā iegūtām ziņām. Šo noteikumu nepiemēro, ja
šādas informācijas sniegšana ir aizliegta Eiropas
Savienības tiesību aktos vai ir pretrunā ar
sabiedriskās kārtības vai sabiedriskās drošības
mērķiem

Kreditors pirms Kredīta līguma noslēgšanas novērtē Kredīta ņēmēja spēju
atmaksāt Kredītu, pamatojoties uz datubāzēs iegūtajām ziņām. Atteikuma
gadījumā, Kreditors nekavējoties un bez maksas paziņo Kredīta ņēmējam par
datubāzes izmantošanas rezultātiem.

4.4. Tiesības saņemt kreditēšanas līguma projektu
Jums ir tiesības pēc pieprasījuma bez maksas
saņemt kreditēšanas līguma projekta eksemplāru.
Šo noteikumu nepiemēro, ja kredīta devējs
pieprasījuma izteikšanas brīdī nevēlas ar Jums
noslēgt kreditēšanas līgumu

Visā Kredīta līguma spēkā esamības laikā Kredīta ņēmējam ir tiesības pēc
pieprasījuma jebkurā laikā no Kreditora saņemt bezmaksas informāciju par
Kredīta ņēmēja saistību apmēru un Atmaksas grafiku papīra formātā vai
izmantojot citu patstāvīgu informācijas nesēju, un Kredīta ņēmējs apņemas
šīs tiesības izmantot godprātīgi un saprātīgi.

4.5. Laikposms, kurā kredīta devējam ir saistoša
pirms līguma slēgšanas sniegtā informācija (ja
attiecināms)

Šī informācija ir derīga līdz 06.08.2020.

Kreditora pārstāvis
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5. Papildus informācija

5.1. Attiecīgā uzraudzības iestāde (ja attiecināms) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Brīvības iela 55, LV–1010, Rīga,
Latvija.

5.2. Atteikuma tiesību izmantošana (ja
attiecināms)

Ja Kredīta līgums ir noslēgts elektroniskā formā (distances līguma forma),
Kredīta ņēmējam ir tiesības atkāpties no Kredīta līguma 14 (četrpadsmit)
dienu laikā, nenorādot iemeslu. Iepriekš minētais termiņš tiek skaitīts no
Kredīta līguma noslēgšanas brīža vai no dienas, kad Kredīta ņēmējs rakstiskā
formātā ir saņēmis Kredīta līguma eksemplāru, ja tas noticis vēlāk.
Lai Kredīta ņēmējs izmantotu tiesības atkāpties no Kredīta līguma, Kredīta
ņēmējs iesniedz Kreditoram paziņojumu par atkāpšanos no Kredīta līguma
rakstiskā formātā. Paziņojums jāiesniedz, nosūtot to uz Kreditora pasta vai
e-pasta adresi pirms 14 (četrpadsmit) dienu noteiktā termiņa beigām.

5.3. Tiesību akti, ko kredīta devējs izmantojis kā
pamatu attiecību veidošanai ar Jums pirms
kreditēšanas līguma noslēgšanas (ja attiecināms)

• EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27.
aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un
šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu
aizsardzības regula);
• Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likums;
• Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
• Latvijas Republikas Parādu ārpustiesas atgūšanas likums;
• Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumi
Nr.691 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”;
• Latvijas Republikas Civillikums.

5.4. Noteikumi par piemērojamiem tiesību aktiem
un kompetento tiesu (ja attiecināms)

Kredīta līgumam piemēro un tas tiek interpretēts saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem. No Kredīta līguma izrietošie strīdi tiek
izskatīti Latvijas Republikas tiesās.

5.5. Izmantotā valoda (ja attiecināms) Informācija un Kredīta līgums ir latviešu valodā.

5.6. Ārpustiesas strīdu izskatīšanas mehānisma
pastāvēšana un pieejamība

Pušu starpā pastāvošie strīdi risināmi, Kredīta ņēmējam vispirms vēršoties pie
Kreditora ar iesniegumu vai sūdzību, un mēģinot strīdu atrisināt izlīguma
veidā. Ja Pušu starpā strīdu neizdodas atrisināt, Kredīta ņēmējam ir tiesības
vērsties:
• Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010,
www.ptac.gov.lv , kas veic Kredīta ņēmēja kā patērētāja tiesību uzraudzību;
• pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja – biedrībā „Latvijas Alternatīvo
finanšu pakalpojumu asociācija”, Vaļņu ielā 5/1, Rīgā, LV-1050, www.lafpa.lv ;
• Patērētāju strīdu risināšanas komisijā (Patērētāju tiesību aizsardzības
centrā), Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, ja strīds neatbilst nevienam no
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.3 panta 5. daļā paredzētajiem
izņēmumiem;
• tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kreditora pārstāvis
(Vārds, Uzvārds, paraksts)

Kredīta ņēmējs
(Vārds, Uzvārds, paraksts)
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