UAB BLENDER LITHUANIA
KREDĪTA LĪGUMS BEZ ĶĪLAS

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.

GALVENIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS

1.1. Šī Līguma tekstā izmantotajiem terminiem ar lielo burtu ir šāda nozīme:
1.1.1. Klienta kopējā maksājamā summa ir Kopējā kredīta summa un Kopējās kredīta
izmaksas kopā;
1.1.2. Kredīta kopējās izmaksas patērētājam ir visas izmaksas, ieskaitot Procentus, Līguma
maksu, Ikmēneša apkalpošana maksu, Pieteikuma maksu (ja piemērojama) un jebkādas
citas ar Līgumu saistītās maksas, kuras Klientam jāmaksā un kuras Sabiedrībai ir zināmas,
izņemot notāra maksu (ja piemērojama). Kredīta kopējās izmaksas patērētājam tiek
aprēķinātas un norādītas Speciālajos noteikumos un nesedz izmaksas saistībā ar
Sabiedrības iepriekš piešķirtajiem kredītiem Klientam (ja vien piemērojamajos tiesību
aktos nav noteikts citādi). Kredīta kopējās izmaksas patērētājam neiekļauj nekādus
sodus vai Nokavējuma procentus un citas Klienta maksātās izmaksas, kas rodas šī Līguma
saistību neizpildes dēļ;
1.1.3. Kopējā kredīta summa ir naudas summa, kādu Sabiedrība ir norādījusi Speciālajos
noteikumos, kurus Sabiedrība izsniedz Klientam saskaņā ar Līgumu;
1.1.4. Vispārīgie noteikumi ir šie noteikumi, kuros noteikti Klienta un Sabiedrības tiesības un
pienākumi, kredīta piešķiršanas un atmaksas kārtība, Līguma neizpildes tiesiskās sekas,
Līguma izbeigšanas, pārtraukšanas, papildināšanas un / vai grozīšanas kārtība, kā arī citi
Klienta un Sabiedrības līgumisko attiecību vispārīgie noteikumi;
1.1.5. Sabiedrība ir UAB BLENDER LITHUANIA Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs Latvijas
Republikas Komercreģistrā: 40203216173, juridiskā adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra
iela 21 - 11, LV-1010, e-pasta adrese: support.lv@blender.loans;
1.1.6. Sabiedrības bankas konts ir Vietnē norādītais Sabiedrības bankas konts, uz kuru Klients
pārskaita atmaksājamās kredīta maksājuma daļas, Procentus, soda naudas un citas
saskaņā ar Līgumu maksājamās summas (ja piemērojams);
1.1.7. Kopējo kredīta izmaksu gada procentu likme (GPL) ir kopējās kredīta izmaksas
patērētājam, kas tiek izteiktas kā procenti gadā;
1.1.8. Nokavējuma procenti ir šajā Līgumā noteiktā naudas summa, kas Klientam jāmaksā
Sabiedrībai, ja šajā Līgumā noteiktās monetārās saistības, kuras Puses ir atsevišķi
saskaņojušas, netiek veiktas vispār vai netiek veiktas pienācīgi. Nokavējuma procentu
likme par neizpildītām vai nepienācīgi izpildītām monetārām saistībām par katru
kavējuma dienu tiks noteikta Speciālajos noteikumos;
1.1.9. Grafiks ir Speciālajos noteikumos noteiktais kredīta atmaksas grafiks ar Samaksas
dienām, kad Klientam jāmaksā Ikmēneša maksājums;
1.1.10. Vietne ir Sabiedrības tīmekļa vietne (https://blender.loans/latvia) un mobilā lietotne
(BLender), kurā Klients, izmantojot Identitātes pārbaudes līdzekļus, elektroniski

LV Version 1.0
12.12.2019

reģistrējas, iesniedz Pieteikumu un piekrīt Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālajiem
noteikumiem, tādējādi noslēdzot Līgumu. Reģistrētam Klientam Vietnē tiek izveidots
personīgais Konts, kurā Klients var pierakstīties, izmantojot Elektronisku parakstu
(reģistrācijas brīdī) un / vai citus Identitātes pārbaudes līdzekļus (turpmākajās
pierakstīšanās reizēs);
1.1.11. Klients ir fiziska persona, kura atbilst Sabiedrības noteiktajiem kritērijiem, kura vēlas
noslēgt vai noslēdz Līgumu ar Sabiedrību;
1.1.12. Klienta bankas konts ir Klienta Pieteikumā norādāmais Klienta bankas konts, kas ir
atvērts uz Klienta vārdā jebkurā kredītiestādē, kura darbojas Latvijā;
1.1.13. Ikmēneša maksājums ir noteikta naudas summa, kas ietver dažus vai visus šādus
elementus: atmaksājamā kredīta daļa, Procentu daļa, maksājamā Līguma maksas un
Ikmēneša apkalpošanas maksas daļa (ja vien Puses nevienojas citādi) un citas Speciālajos
noteikumos norādītās summas, ko Klients katru mēnesi pārskaita uz Sabiedrības bankas
kontu. Ikmēneša maksājuma summa tiek aprēķināta aizdevumiem, kuru noteikumos ir
noteikta atmaksa ar Ikmēneša maksājumu atbilstoši Speciālajiem noteikumiem, sadalot
Kopējo Klienta maksājamo summu vienādās daļās, kas tiek maksātas Sabiedrībai katru
mēnesi visā Kredīta periodā. Ikmēneša maksājumu summas un samaksas noteikumi ir
norādīti Speciālajos noteikumos;
1.1.14. Ikmēneša apkalpošanas maksa ir maksa, ko Klients katru mēnesi maksā par šī Līguma
apkalpošanu. Šī maksa informācijas nolūkā tiek norādīta Vietnē publicētajā cenrādī;
1.1.15. Samaksas diena ir diena, kad Speciālajos noteikumos norādītais Ikmēneša maksājums
tiek kreditēts Sabiedrības bankas kontā.
1.1.16. Procenti ir procenti, ko Klients maksā Sabiedrībai par kredīta izmantošanu visā Līguma
darbības laikā atbilstoši Speciālajos noteikumos norādītajai fiksētajai gada likmei.
Procentu aprēķins sākas dienā, kad kredīts ir izmaksāts Klientam, un beidzas dienā, kad
viss kredīts tiek faktiski atmaksāts Sabiedrībai. Procentus aprēķina no neatmaksātās
kredīta summas. Procentu aprēķina pamatā ir faktiskais kalendāro dienu skaits gadā;
1.1.17. Konts ir personīgais konts, kas tiek izveidots, kad Klients reģistrējas Vietnē, pierakstoties
tajā (izmantojot Identitātes pārbaudes līdzekļus), Klients var veikt nepieciešamās
darbības, lai noslēgtu Līgumu un izmantotu Vietnē pieejamās funkcijas;
1.1.18. Pieteikums ir Klienta tiešsaistes iesniegums par kredīta piešķiršanu, kas tiek iesniegts
Sabiedrībai atbilstoši Vispārīgajos noteikumos noteiktajai formai un kārtībai;
1.1.19. Pieteikuma maksa ir maksa, kas Klientam jāsamaksā par Pieteikuma apstrādi katru reizi,
kad tas piesakās saņemt kredītu saskaņā ar Līgumu. Informācija par Pieteikuma maksu
tiek publicēta Vietnē tikai informācijas nolūkā;
1.1.20. Pārmaksa ir summa, kas ir samaksāta, pārsniedzot nepieciešamo summu, lai segtu
Klienta saistības saskaņā ar konkrētu Līgumu;
1.1.21. Drošs elektroniskais paraksts ir drošs elektroniskais paraksts, kā definēts Elektronisko
dokumentu likuma 1.panta 2.punktā, kas ir radīts ar drošu paraksta radīšanas iekārtu,
pamatojoties uz spēkā esošu elektroniskā paraksta sertifikātu;
1.1.22. Elektroniskais paraksts ir drošs elektronisks paraksts, kā definēts Elektronisko
dokumentu likuma 1.panta 4.punktā;
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1.1.23. Speciālie noteikumi ir Līguma daļa, kurā tiek norādīta konkrētā kredīta summa,
Procentu likme, Kredīta periods, Kredīta kopējās izmaksas patērētājam, GPL, Kopējā
Klienta maksājamā summa, Grafiks, Nokavējuma procentu summa un citi būtiski un
atsevišķi pārrunāti noteikumi, kas atšķiras no Līguma Vispārīgajiem noteikumiem;
1.1.24. Līguma maksa ir noteiktais maksājums, kas tiek maksāts par kredīta piešķiršanu,
dokumentu sagatavošanu, Klienta datu un informācijas pārbaudi un vākšanu no valsts
reģistriem un citiem reģistriem, un citām nepieciešamajām darbībām, lai noslēgtu
Līgumu. Informācija par Līguma maksu tiek publicēta Vietnē tikai informācijas nolūkā.
Līguma maksa tiek maksāta Ikmēneša maksājuma (ja tāds ir) ietvaros;
1.1.25. Līgums ir šis patērētāja kreditēšanas līgums, kas tiek noslēgts starp Klientu un sabiedrību
un kas sastāv no Vispārīgajiem noteikumiem, Speciālajiem noteikumiem, Vietnē
publicētā cenrāža, kā arī Pieteikuma, ieskaitot visus turpmākos šī Līguma papildinājumus
un / vai grozījumus;
1.1.26. Puse (Puses) ir Sabiedrība un Klients (vai abi kopā);
1.1.27. Identitātes pārbaudes līdzekļi ir Klienta izmantotais identifikācijas vārds un parole,
Klienta mobilā tālruņa numurs, Drošs elektronisks paraksts, Elektronisks paraksts, epasta adrese;
1.1.28. Kredīta periods ir periods, kad Klientam jāsamaksā Sabiedrībai Kopējā Klienta
maksājamā summa, kā arī citas maksas un nodevas (ja piemērojamas). Kredīta periods
beidzas Speciālajos noteikumos norādītajā pēdējā Ikmēneša maksājuma samaksas
termiņā;
1.1.29. Parāda atgūšana ir pasākumi, lai nodrošinātu, ka Klients samaksā savus parādus un sedz
visus nokavētos maksājumus.
1.2. Visiem Līguma noteikumiem ir vienāds juridiska spēks, un Līguma atsevišķo sadaļu virsraksti tiek
izmantoti tikai, lai būtu vieglāk izmantot Līguma tekstu.
1.3. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, noslēdzot šo Līgumu, Līguma tekstā izmantotie vārdi vienskaitlī
var nozīmēt arī daudzskaitli un otrādi.
2.

LĪGUMA PRIEKŠMETS. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1. Ar šo Līgumu, kas tiek noslēgts attālināti ar elektronisko līdzekļu palīdzību, Sabiedrība apņemas
piešķirt Klientam kredītu saskaņā ar Līgumā norādītajiem noteikumiem un kārtību.
2.2. Ar šo Līgumu Klients apņemas atmaksāt Sabiedrībai saņemto kredītu un samaksāt Kredīta
kopējās izmaksas patērētājam un citas summas, kas ir maksājamas saskaņā ar šo Līgumu (ja
piemērojamas), saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
2.3. Klients var izmantot Sabiedrības sniegtos pakalpojumus tikai tad, ja Klients ir piereģistrējies
Sabiedrības uzturētajā datubāzē, kurai iespējams piekļūt no Vietnes, un ja Klients ir veicis citas
šajā Līgumā noteiktās nepieciešamās darbības (pārbaudes).
2.4. Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 3. panta pirmo un otro daļu, Puses vienojas, ka visi
Klienta darījumi, kas tiek noslēgti ar Drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko parakstu, tiek
uzskatīti par līdzvērtīgiem darījumiem, kas tiek noslēgti rakstiskā formā, un tie rada tādas pašas
tiesiskas sekas kā rakstiski dokumenti, kas tiek apstiprināti ar Klienta parakstu.
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3.

PIETEIKUMA KĀRTĪBA

3.1. Lai saņemtu kredītu, Klients
3.1.1. aizpilda Vietnē norādīto Pieteikumu un reģistrē Kontu;
3.1.2. piekrīt personas datu apstrādei;
3.1.3. piekrīt standarta informācijai par kredītu, kas tiek piedāvāts Klientam;
3.1.4. ja Klientam ir pieņemami standarta informācijā iekļautie kredīta noteikumi, paraksta
Pieteikumu un Līgumu, izmantojot Drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko
parakstu;
3.1.5. samaksā Pieteikuma maksu (ja piemērojama), ja vien Speciālajos noteikumos nav
noteikts, ka Pieteikuma maksa tiek iekļauta Kopējā kredīta summā.
3.2. Klienta sniedzamajiem datiem Pieteikumā jābūt precīziem un pareiziem. Pieteikums ir jāaizpilda
pilnībā un ar pareiziem datiem par Klientu.
3.3. Klientam secīgi jāizpilda visi Vietnē norādītie norādījumi, kuri no Klienta tiek automātiski secīgi
prasīti, uzsākot aizpildīt Pieteikumu.
3.4. Pieteikumā sniegtie Klienta dati un Identifikācijas pārbaudes līdzekļi tiek izmantoti, lai
pārbaudītu Klienta identitāti attiecībās ar Sabiedrību vai Konta izmantošanai.
3.5. Klientam jāsamaksā Pieteikuma maksa (ja piemērojama), izmantojot savu kredītkarti.
3.6. Sabiedrībai ir beznosacījuma tiesības atteikties reģistrēt Klientu Sabiedrības uzturētajā
datubāzē, nenorādot Klientam tāda atteikuma iemeslus. Ja atteikums izsniegt kredītu ir
pamatots ar datubāzē iegūtajām ziņām, Sabiedrība nekavējoties un bez maksas informē
patērētāju par datubāzes izmantošanas rezultātiem un sniedz ziņas par izmantoto datubāzi;
3.7. Pēc Pieteikuma maksas (ja piemērojama) samaksāšanas Klientam nekavējoties jānomaina
Sabiedrības radītā Konta parole pret jaunu. Klientam personīgi jāizmanto lietotāja vārds un
parole, pieliekot pūles, jāsargā lietotāja vārds un parole no atklāšanas trešajām personām
(ieskaitot prasību izmantot stipras paroles / reģistrēšanās datus un bieži tos mainīt), izmantot
visus pieejamos līdzekļus, lai nodrošinātu lietotāja vārda un paroles konfidencialitāti, un neatklāt
to nekādā veidā, nedz tieši, nedz netieši, trešajām personām, nekavējoties informēt Sabiedrību,
ja Klienta lietotāja vārds vai parole ir kļuvusi zināma vai Klientam ir aizdomas, ka tā kļuvusi
zināma jebkurai trešajai personai.
3.8. Tiek uzskatīts, ka Klients ir iesniedzis Pieteikumu, kad Klients pabeidz visus 3.1 punktā minētos
soļus.
3.9. Sabiedrība nav atbildīga par Pieteikuma maksas pārskaitīšanu vai mēģinājumu to pārskaitīt uz
Sabiedrības kontu, un tai nav pienākuma to atmaksāt Klientam (ja Pieteikuma maksa tika
pārskaitīta), ja:
3.9.1. Pieteikuma maksa netika ieskaitīta Sabiedrības kontā bankas vai trešo personu vainas
dēļ; vai
3.9.2. Klients ir apzināti iesniedzis Sabiedrībai nepareizu vai maldinošu informāciju vai viltotus
vai maldinošus dokumentus.
3.10. Klients apņemas neatklāt Identifikācijas pārbaudes līdzekļus trešajām personām un neļaut
trešajām personām tos izmantot. Klients nekavējoties informē Sabiedrību, ja Identifikācijas
pārbaudes līdzekļi ir kļuvuši vai var kļūt zināmi / pieejami jebkurai trešajai personai.
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3.11. Klientam ir pienākums nekavējoties informēt Sabiedrību, ja tiek zaudēta iespēja izmantot Klienta
elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru.
3.12. Ja mainās informācija, kuru Klients ir iesniedzis reģistrēšanās laikā vai kredīta pieteikumā, Klients
saskaņā ar šā Līguma 14.10. punktā noteikto kārtību informē Sabiedrību nekavējoties, bet ne
vēlāk kā 3 (trīs) darba dienās.
3.13. Pēc Sabiedrības pieprasījuma Klients nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 7 dienās,
iesniedz Sabiedrībai nepieciešamo informāciju un dokumentus, lai izpildītu pienākumus, kas
izriet no noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas normatīvajiem aktiem, un citus
likumā noteiktus pienākumus. Sabiedrība neslēdz jaunu patērētāja kreditēšanas līgumu un
neizmaksā Kopējo kredīta summu Klientam, līdz tā saņem tādu informāciju un dokumentus.
4.

GPL APRĒĶINA KĀRTĪBA

4.1. GPL tiek aprēķināta pēc šādiem pieņēmumiem:
4.1.1. kredīts tiek piešķirts uz Speciālajos noteikumos norādīto Kredīta periodu;
4.1.2. Sabiedrība un Klients izpildīs savas saistības saskaņā ar Līguma noteikumiem un
atbilstoši tajā noteiktajiem termiņiem;
4.1.3. procentu likme un citas maksas saistībā ar Līguma noslēgšanu un izpildi paliks tādas
pašas, kādas tās ir Līguma noslēgšanas laikā, līdz Līguma termiņa beigām ar nosacījumu,
ka šīs maksas Sabiedrībai ir zināmas.
4.2. GPL aprēķinā tiks piemēroti šādi papildu pieņēmumi:
4.2.1. Klientam piešķirtā Kopējā kredīta summa tiek pārskaitīta uz Klienta kontu bez maksas
(var būt piemērotas Klienta bankas noteiktas maksas par maksājumu, kreditēšanu,
līdzekļu pārskaitīšanu utt., bet Sabiedrība tādas nespēj novērtēt Līguma slēgšanas laikā).
4.2.2. Kredīts jāatmaksā saskaņā ar Līguma Speciālajos noteikumos norādīto Grafiku.
4.2.3. Ikmēneša maksājums tiek maksāts ar Klienta veiktu pārskaitījumu uz Sabiedrības kontu.
Ar Ikmēneša maksājuma saistītās izmaksas, kuras piemēro pakalpojumu sniedzējs
(banka), netiek iekļautas GPL, jo Sabiedrība nespēj tās novērtēt Līguma slēgšanas laikā).
4.3. GPL aprēķina saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
5.

KREDĪTA PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI

5.1. Klients var izvēlēties Kopējo kredīta summu, Kredīta periodu un citus pamata noteikumus,
ievērojot minimālos un maksimālos ierobežojumus, kādus nosaka Sabiedrība un kuri ir norādīti
Vietnē.
5.2. Kredīts tiek piešķirts, ja Klients samaksā Pieteikuma maksu, kā norādīts šajā Līgumā.
5.3. Sabiedrības lēmums piešķirt kredītu tiek pieņemts tikai pēc Klienta spējas atmaksāt kredītu
pienācīgas novērtēšanas un konstatēšanas, vai Klients spēj izpildīt Līgumā noteiktos pienākumus
kopā ar citām Klienta finanšu saistībām.
5.4. Līgums tiek slēgts tikai Sabiedrības darba laikā, kas norādīts Vietnē. Ārpus Sabiedrības darba
laika Klients var iesniegt pieteikumu Sabiedrībai, kurš tiek pieņemts gaidīšanas režīmā.
5.5. Sabiedrība informē Klientu par lēmumu piešķirt (nepiešķirt) Klienta lūgto kredītu, iesniedzot
attiecīgo paziņojumu Kontā.
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5.6. Ja tiek pieņemts pozitīvs lēmums par kredīta izmaksu, Sabiedrība pārskaitīs uz Klienta bankas
kontu starpību starp Kopējo kredīta summu un Līguma maksu.
5.7. Ja Klienta spējas atmaksāt kredītu novērtēšanas rezultāts ļauj Klientam piešķirt mazāku Kopējo
kredīta summu, nekā Klients pieprasījis, Sabiedrība par to informē Klientu un tas var nolemt par
tādas (mazākas) kredīta summas piešķiršanu.
5.8. Diena, kad Kopējā kredīta summa tiek ieskaitīta Klienta bankas kontā, ir uzskatāma par dienu,
kad kredīts ir piešķirts Klientam.
5.9. Sabiedrībai ir tiesības noraidīt pieteikuma veidlapu un nepiešķirt kredītu
5.9.1. fiziskām personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem;
5.9.2. fiziskām personām, kuras nav Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji;
5.9.3. fiziskām personām, kuras saņem ienākumus ārzemēs, ja viņu ienākumu ilgtspēju nevar
ticami novērtēt;
5.9.4. fiziskām personām, kurām nav pastāvīgās dzīvesvietas adreses;
5.9.5. fiziskām personām, kurām, saskaņā ar pieejamo informāciju, kredīta slogs būtu
pārmērīgs, ņemot vērā viņu faktiskās spējas to atmaksāt;
5.9.6. Klientiem, kuri kavē savu finanšu saistību izpildi pret citām finanšu iestādēm vairāk nekā
vienu reizi vērtētajā periodā;
5.9.7. Klientam, kura kredītvēsture nepamato aizdevuma apstiprināšanu;
5.9.8. fiziskām personām, kurām nav derīga tālruņa numura;
5.9.9. fiziskām personām, kuras atrodas ieslodzījumā vai gaida piespriesto sodu;
5.9.10. ja Sabiedrība iepriekš ir cietusi zaudējumus saistībā ar kredītu Klienta vainas dēļ;
5.9.11. ja Klients nevar uzrādīt derīgu personas apliecību vai citu dokumentu vai nepieciešamo
informāciju, lai nodrošinātu Sabiedrības atbilstību likumiem un noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšanas novēršanas noteikumiem.
5.9.12. ja Klienta galvenais ienākumu avots ir sociālie pabalsti (izņemot pensiju, kā arī pabalstu
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, tēva pabalstu tēva atvaļinājuma laikā un
mātes / tēva pabalstu bērna kopšanas atvaļinājuma laikā);
5.9.13. ja publiski pieejamā informācija liecina, ka Klients ir saistīts ar noziedzīgiem
nodarījumiem finanšu jomā (ieskaitot kontrabandu, krāpšanu utt.);
5.9.14. ja Klientam ir mazāk nekā 4 mēnešu darba vēsture darba vietā vai mazāk nekā 6 mēnešu
individuālu darbību vēsture.
5.10. Klients maksā bankas maksas par kredīta summas ieskaitīšanu Sabiedrības bankas kontā.
5.11. Nekavējoties pēc Līguma noslēgšanas Sabiedrība nosūta Līgumu uz Kontā norādīto Klienta epasta adresi vai nodrošina, ka tas ir pieejams viņa Kontā. Pēc Klienta pieprasījuma Sabiedrība 5
darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas datuma vienu reizi bez maksas nosūta Līguma
rakstisku kopiju vai konta izrakstu ar kredīta atmaksas tabulu (maksājumu grafiku) papīra formā
uz Kontā norādīto Klienta adresi. Kredīta atmaksas tabulā norāda maksājumus, kas jāveic
patērētājam, to veikšanas periodus un noteikumus. Tabulā ietver katra kredīta atmaksas
maksājuma atšifrējumu, atspoguļojot kredīta kopējās summas atmaksu, procentus, kas
aprēķināti, pamatojoties uz aizņēmuma likmi, un papildu izmaksas, ja tādas paredzētas Līgumā.
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6.

KREDĪTA ATMAKSA
Kredīta atmaksas kārtība

6.1. Ikmēneša maksājumu summas un samaksas noteikumi un kārtība ir noteikta Speciālajos
noteikumos iekļautajā Grafikā.
6.2. Ja Samaksas diena iekrīt brīvdienā vai valsts svētkos, par Samaksas dienu tiek uzskatīta pirmā
darba diena pēc tādas dienas. Ja attiecīgajā mēnesī nav Samaksas dienas, tiek uzskatīts, ka
Samaksas diena šādā gadījumā ir attiecīgā mēneša pēdējā kalendārā diena.
6.3. Attiecībā uz jebkādu Maksājumu, kas jāveic saskaņā ar šo Līgumu, diena, kad maksājamā summa
tiek ieskaitīta Sabiedrības bankas kontā, ir uzskatāma par Samaksas dienu.
6.4. Veicot jebkuru maksājumu saskaņā ar šo Līgumu, papildus obligātajiem maksājuma rekvizītiem
Klients norāda arī Speciālo noteikumu numuru. Kad Klienta vārdā maksājumu veic cita persona,
šādi dati jānorāda maksājuma uzdevumā: Klienta vārds, uzvārds un personas kods un Speciālo
noteikumu numurs, bet tādu maksājumu citas personas vārdā var veikt tikai ar Sabiedrības
piekrišanu.
6.5. Visas Maksājuma veikšanas Izmaksas sedz Klients.
6.6. Ja Klients atmaksā daļu no veicamā maksājuma, saņemtā summa vispirms tiek izmantota, lai
segtu uzkrātos Procentus, tad uzkrātos Nokavējuma procentus un, visbeidzot, pārpalikums tiek
izmantots, lai segtu neatmaksāto Kopējo kredīta summu un jebkuras citas summas, kas ir
jāmaksā saskaņā ar šo Līgumu.
7.

KREDĪTA (TĀ DAĻAS) PIRMSTERMIŅA ATMAKSA

7.1. Klientam ir tiesības izpildīt visas vai daļu no savām Līgumā noteiktajām saistībām pirms termiņa.
7.2. Atmaksājot kredītu (tā daļu) pirms termiņa, Klientam ir tiesības uz Kopējo kredīta izmaksu
samazinājumu, kas attiecas uz Procentiem un citiem izdevumiem par Līguma atlikušo termiņu
no kredīta vai tā daļas pirmstermiņa atmaksas dienas.
7.3. Ja tiek veikta kredīta (tā daļas) pirmstermiņa atmaksa, Sabiedrībai ir tiesības uz atbilstošu un
objektīvi pamatotu kompensāciju par iespējamajiem izdevumiem, kuri ir tieši saistīti ar kredīta
pirmstermiņa atmaksu, kas tiek veikta periodā, par kuru kredītam ir noteikta fiksēta procentu
likme. Sabiedrība var pieprasīt tādu kompensāciju tikai gadījumā, kad kredīts vai tā daļa, kas tiek
atmaksāta pirms termiņa, pārsniedz EUR 9,960 divpadsmit mēnešu periodā.
7.4. Sabiedrībai maksājamā kompensācija nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) procentu no kredīta daļas, kas
tiek atmaksāta pirms termiņa, ja periods no kredīta pirmstermiņa atmaksas datuma līdz
saskaņotajam Līguma termiņa beigu datumam ir ilgāks par 1 (vienu) gadu. Citos gadījumos
Sabiedrības atlīdzība nedrīkst pārsniegt 0,5 (puse) procentus no kredīta daļas, kas tiek atmaksāta
pirms termiņa. Jebkurā gadījumā atlīdzība nedrīkst pārsniegt procentu summu, kāda Klientam
būtu jāmaksā, ja viņš atmaksātu kredītu Līgumā noteiktajā laikā.
7.5. Kompensāciju par kredīta atmaksu pirms termiņa nevar pieprasīt, ja kredīts tiek atmaksāts pirms
termiņa laikā, kad kredīta procentu likme ir mainīga.
8.

KREDĪTA NOTEIKUMU GROZĪJUMI

8.1. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji grozīt Vispārīgos noteikumus, ja tādi grozījumi ir nepieciešami,
lai ievērotu obligāti piemērojamos tiesību aktus, rakstiski informējot Klientu vismaz vienu
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mēnesi pirms tādu grozījumu spēkā stāšanās. Grozītie Vispārīgie noteikumi stājas spēkā no brīža,
kas tiek norādīts Vietnē. Ja Klients nepiekrīt jaunajiem Vispārīgajiem noteikumiem, tam ir
tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu no datuma, kad grozījumi stājas spēkā, atmaksājot visu
neatmaksāto kredītu un samaksājot uzkrātos Procentus.
8.2. Ja vien Līgumā nav noteikts citādi, Līguma noteikumus drīkst grozīt vai papildināt tikai ar Pušu
atsevišķu vienošanos. Klients var iesniegt lūgumu grozīt Līgumu savā Kontā.
Samaksas dienas atlikšana
8.3. Klients var lūgt atlikt Samaksas datumu par periodiem, kas norādīti Vietnē. Klients to drīkst darīt
neierobežotu reižu skaitu.
8.4. Lai atliktu Samaksas dienu, pirms Samaksas datuma Klientam jānosūta e-pasts ar attiecīgo
lūgumu atlikt Samaksas datumu uz Vietnē norādīto e-pasta adresi un jāsamaksā Samaksas
datuma atlikšanas atlīdzība pēc Vietnē norādītās likmes (ja tāda ir), kura netiek iekļauta Kopējās
kredīta izmaksās.
8.5. Saņemot kompensāciju par Samaksas datuma atlikšanu, Sabiedrība informē Klientu par
Samaksas datuma atlikšanu vai atlikšanas noraidīšanu.
8.6. Sabiedrībai ir tiesības atteikties atlikt Samaksas datumu. Šādā gadījumā Klienta samaksātā
atlīdzība par Samaksas datuma atlikšanu tiek ieskaitīta pret maksājumiem, kas veicami saskaņā
ar Līgumu, vai pēc Klienta pieprasījuma tiek atmaksāta Klientam.
8.7. Jaunais Samaksas datums tiek noteikts, ņemot vērā Samaksas datuma atlikšanas termiņu.
8.8. Kad tiek atlikts Samaksas datums, uz Kontu tiek nosūtīts jauns Grafiks.
9.

LĪGUMA NEPILDĪŠANAS SEKAS

9.1. Tālāk norādītie gadījumi tiek uzskatīti par būtisku Līguma pārkāpumu, kas dod Sabiedrībai
tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu:
9.1.1. Klients ir iesniedzis nederīgus dokumentus vai nepareizus datus par sevi, vai slēpis
informāciju, kas ietekmētu Sabiedrības lēmuma pieņemšanu par kredīta piešķiršanu un
šī Līguma saistību izpildi;
9.1.2. Klients ir pārkāpis Līguma 14.9. punktu;
9.1.3. Klients kavē jebkuru maksājumu (ieskaitot Ikmēneša maksājumus) saskaņā ar Līgumu
ilgāk nekā 20 (divdesmit) kalendārās dienas;
9.1.4. Klients ir informējis Sabiedrību, ka nepildīs savas saistības, kas izriet no Līguma, un nav
pieprasījis Samaksas dienas atlikšanu, vai Sabiedrība ir atteikusies atlikt Samaksas dienu;
9.1.5. Citos gadījumos, kas noteikti normatīvajos aktos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un sankciju
piemērošanu un kas padara Līguma turpināšanu neiespējamu vai nelikumīgu.
9.2. Ja tiek pieļauts Līguma 9.1. punktā noteiktais būtisks Līguma pārkāpums, Sabiedrībai ir tiesības
veikt šādas darbības:
9.2.1. Līdz Līguma izbeigšanai Klientam ir jāsamaksā Sabiedrībai visas neatmaksātās summas
(kredīta summa, uzkrātie Procenti, Nokavējuma procenti) un citas saskaņā ar šo Līgumu
maksājamās summas.

LV Version 1.0
12.12.2019

9.2.2. Ar Līguma izbeigšanu Klientam ir jāsamaksā Sabiedrībai šī Līguma 10.6. punktā noteiktās
summas.
9.3. Ja tiek kavēts šajā Līgumā noteikts maksājums, Klientam jāsamaksā Sabiedrībai Nokavējuma
procenti šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
9.4. Sabiedrībai ir tiesības nodot Klienta datus uzņēmumiem, kuri pārvalda attiecīgās datubāzes
(proti, ārpustiesas parāda piedziņas pakalpojumu sniedzēji, kredītinformācijas biroji), ja Klients
nepienācīgi izpilda vai neizpilda Līguma noteikumus.
10.

LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN IZBEIGŠANA

10.1. Līgums ir spēkā no brīža, kad tas tiek parakstīts ar Līguma 2.4. punktā norādītajiem līdzekļiem,
un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma saistību izpildei.
10.2. Līgumu var izbeigt ar Pušu vienošanos vai vienpusēji Līgumā noteiktajos gadījumos. Klientam ir
tiesības no Līguma atkāpties Līguma Vispārīgajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
10.3. Sabiedrībai ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Sabiedrība pēc šī
Līguma noslēgšanas nespēj pārskaitīt kredīta summu uz Klienta norādīto bankas kontu
ierobežojumu dēļ, kas ir noteikti attiecība uz Klientu vai klienta bankas kontu.
10.4. Līguma 9.1.3. punktā noteiktajā gadījumā Sabiedrība informē Klientu par Līguma būtisku
pārkāpumu un nosaka termiņu vismaz 10 (desmit) kalendāro dienu apjomā, lai novērstu Līguma
pārkāpumu. Ja pārkāpums netiek novērsts šajā termiņā, Sabiedrībai ir tiesības nekavējoties
izbeigt Līgumu vienpusēji.
10.5. Ja Sabiedrība izbeidz Līgumu 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4. un 9.1.5. punktā noteiktajos gadījumos, Līgums
tiek uzskatīts par izbeigtu 7. (septītajā) kalendārajā dienā no rakstiska paziņojuma nosūtīšanas
dienas pa e-pastu uz Kontā norādīto Klienta e-pasta adresi.
10.6. Pirms Līguma izbeigšana stājas spēkā, Klientam jāatmaksā viss neatmaksātais kredīts, līgumiskie
Procenti, kas uzkrājušies līdz atmaksas dienai, Nokavējuma procenti un parāda atgūšanas
izmaksas piemērojamajos tiesību aktos noteiktajā apjomā (kad piemērojams). Izbeigšanas
paziņojuma nosūtīšana neaptur Procentu un soda naudu uzkrāšanos, līdz datumam, kad saskaņā
ar šā Līguma 10.5. punktu izbeigšana stājas spēkā. Pēc Līguma izbeigšanas Sabiedrībai ir tiesības
prasīt no Klienta Civillikumā noteiktos procentus par neatmaksātās parāda pamatsummas daļu
līdz parāda pilnīgai atmaksai.
11.

ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

11.1. Klients var atkāpties no Līguma, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no
Līguma parakstīšanas dienas vai no dienas, kad Klients ir saņēmis Līguma noteikumus (ja tāda
diena ir vēlāk).
11.2. Lai izlietotu tiesības atkāpties no Līguma, Klients iesniedz Sabiedrībai rakstisku paziņojumu par
vienpusēju atkāpšanos no Līguma, tajā norādot: Klienta vārdu, uzvārdu un personas kodu,
pieteikumu par atkāpšanos no Līguma. Klients iesniedz rakstisku paziņojumu Sabiedrībai pa
pastu, e-pastu vai elektroniski, noklikšķinot uz pilnas atmaksas ikonas Klienta Kontā.
11.3. Izlietojot šo Vispārīgo noteikumu 11.1. punktā noteiktās tiesības atkāpties no Līguma, Klients
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma
nosūtīšanas dienas Sabiedrībai, atmaksā Sabiedrībai kredītu un samaksā Procentus, kas
uzkrājušies no iepriekšējā maksājuma līdz atmaksas dienai. Tādā gadījumā Sabiedrībai nav
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tiesību uz jebkādu citu atlīdzību, izņemot neatgūstamās maksas, kas ir samaksātas valsts
iestādēm.
12.

PUŠU ATBILDĪBA

12.1. Klients apņemas nekavējoties informēt Sabiedrību par nespēju izpildīt jebkurus patērētāja
kreditēšanas līgumā noteiktos pienākumus.
12.2. Ja Klients neizpilda pienākumu savlaicīgi samaksāt Ikmēneša maksājumu, Speciālajos
noteikumos norādītie Procenti turpina uzkrāties par nesamaksāto Ikmēneša pamatsummas
maksājuma daļu kā atlīdzību par kredīta summas izmantošanu, līdz dienai, kad parāds tiek
pilnībā atmaksāts. Sabiedrības darba diena, kad neatmaksātā summa tiek ieskaitīta Sabiedrības
bankas kontā, tiek uzskatīta par dienu, kad parāds tiek pilnībā atmaksāts.
12.3. Kavēta maksājuma gadījumā Klientam ir jāmaksā Nokavējuma procenti par nokavēto Ikmēneša
maksājuma pamatsummas daļu, kas tiek aprēķināti par katru maksājuma kavējuma dienu
saskaņā ar Speciālajos noteikumos noteikto likmi un kārtību, līdz attiecīgā maksājuma samaksai.
Kopējā Nokavējuma procentu summa nepārsniedz neatmaksāto parādu. Nokavējuma procentu
samaksa neatbrīvo Klientu no pienākuma izpildīt saistības.
12.4. Klients piekrīt atlīdzināt visas izmaksas un zaudējumus, kas Sabiedrībai radušies Klienta sniegtās
nepareizās informācijas dēļ.
12.5. Ja Klients pārkāpj pienākumu savlaicīgi veikt Līgumā noteiktos maksājumus un kavē maksājumu,
Sabiedrībai ir tiesības piesaistīt parāda piedziņas pakalpojumu sniedzēju parāda atgūšanai.
12.6. Sabiedrība un Klients nav atbildīgi par jebkuru šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai daļēju
neizpildi un nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, ja tādi radušies nepārvaramas varas
apstākļu dēļ.
12.7. Ja kredīts tiek piešķirts Klientam un tā laulātajam vai citam kopparādniekam, viņi ir solidāri
atbildīgi par šī Līguma izpildi. Laulātais un kopparādnieks paraksta Līgumu, kura noteikumi atbilst
šī Līguma noteikumiem.
12.8. Solidāras atbildības gadījumā Parāda atgūšana pēc Sabiedrības ieskatiem var tikt veikta gan pret
Klientu, gan Klienta laulāto vai Klienta un tā laulātā kopīgajiem aktīviem.
13.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

13.1. Reģistrējoties Sabiedrības uzturētajā datubāzē, Klients apstiprina, ka tas ir informēts, ka
Sabiedrībai ir tiesības apstrādāt viņa personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams Līguma
noslēgšanai un izpildei, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tiesībām saņemt, precizēt vai citā
veidā apstrādāt Klienta personas datus, lai veiktu identifikāciju, personas datu pareizības
pārbaudi, maksātspējas novērtēšanu, parāda pārvaldīšanu, patērētāja kreditēšanas līgumu
noslēgšanu, izpildi un kontroli, un Sabiedrības tiesību un leģitīmo interešu aizsardzību un
aizstāvību.
13.2. Ja Klients un tā laulātais solidāri uzņemas šajā Līgumā noteiktās saistības, ir jāiesniedz arī Klienta
laulātā piekrišana personas datu apstrādei. Tādu piekrišanu Klienta laulātais var iesniegt ar
Vietnē noteiktajiem līdzekļiem.
13.3. Pamatojoties uz Klienta piekrišanu, Sabiedrība:
13.3.1. pieprasīs un saņems informāciju par Klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu, pieprasīto
finanšu saistību veidiem un summām, par kurām tika pieņemts negatīvs lēmums, esošo
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finanšu saistību veidiem, summām un izpildes termiņiem, datiem par šo saistību izpildi,
informāciju par bankas kontu un bankas konta izrakstus, datus par nākotnes saistībām
un to izpildi, kā arī citu informāciju, kas ir vajadzīga maksātspējas novērtēšanai, no Valsts
iedzīvotāju reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras, kredītinformācijas birojiem, Klienta kredītiestādēm, ārpustiesas parāda
piedziņas pakalpojumu sniedzējiem un sabiedrībām, kas ietilpst vienā koncernā ar
Sabiedrību;
13.3.2. saņems un sniegs 13.4. punktā noteiktos personas datus 13.1. punktā noteiktajiem
nolūkiem no Valsts iedzīvotāju reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras, kredītinformācijas birojiem, Klienta kredītiestādēm,
ārpustiesas parāda piedziņas pakalpojumu sniedzējiem un sabiedrībām, kas ietilpst
vienā koncernā ar Sabiedrību, kā arī citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz
Sabiedrībai jebkāda veida pakalpojumus.
13.4. Sabiedrībai ir tiesības 13.1. punktā noteiktajos gadījumos apstrādāt šādus personas datus: vārds,
uzvārds, personas kods, tautība, deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs,
mobilā tālruņa numurs, personas apliecības dati, personas apliecības kopija, ģimenes statuss,
mazgadīgo un apgādājamo bērnu skaits, personas tiesībspējas dati, darba devējs,
nodarbinātības vēsture, atlaišanas, iesaistīšanās ekonomiskās vai individuālās darbībās,
ienākumi no tādām darbībām, citi saņemtie ienākumi, iedzīvotāju ienākuma nodokļa
deklarācijas dati, īpašumā turētais nekustamais īpašums un kustamā manta, īpašuma tiesības
un to ierobežojumi, dati par saistībām un parādiem pret kredīta iestādēm un finanšu iestādēm,
kā arī citām juridiskām un fiziskām personām, kredītreitings, parāda summa, procentu likme,
citu obligāto maksājumu / nodokļu un izdevumu summa, parāda atmaksas kārtība un termiņi,
kavētās summas un kavējuma periodi, norēķinu vēsture un citi dati, bankas kontu un / vai
maksājuma karšu numuri un cita informācija saistībā ar augstāk norādītajiem datiem. Pēc Klienta
pieprasījuma viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu un personas apliecības kopiju var nosūtīt citām
finanšu iestādēm identifikācijas nolūkos.
13.5. Klients ir informēts, ka Sabiedrība ieraksta Pušu tālruņa sarunas, lai šādus ierakstus varētu
izmantot, lai pierādītu Līguma noslēgšanu un citus saistītus apstākļus. Klients tiks papildus
informēts par tālruņa sarunu ierakstīšanu katra zvana sākumā ar automātisku ziņu.
13.6. Reģistrācijas laikā Klients atzīmē ar ķeksīti attiecīgajā vietā, ka viņš apstiprina, ka viņš ir izlasījis,
iepazinies ar Vispārīgajiem noteikumiem, kā arī ar nosacījumiem un personas datu apstrādes
piekrišanu, un piekrīt savu personas datu apstrādei un izmantošanai norādītajos nolūkos
minētajos uzņēmumos, iestādēs un aģentūrās. Tāda Klienta piekrišana viņa personas datu
apstrādei un izmantošanai tiks uzskatīta par līdzvērtīgu rakstiskai piekrišanai.
13.7. Sabiedrība apņemas nodrošināt Klienta personas datu drošību, ieviest pienācīgus tehniskus un
organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nelikumīgas iznīcināšanas un / vai
nejaušas to mainīšanas, atklāšanas un no citas nelikumīgas apstrādes. Visi Sabiedrības darbinieki
un visi tās pārstāvji apņemas aizsargāt Sabiedrība klientu personas datus.
13.8. Sabiedrība glabā Klienta personas datus 10 (desmit) gadus no dienas, kad izbeidzas Vienošanās,
kad Līgums tiek noslēgts un 12 (divpadsmit) mēnešus, kad Līgums netiek noslēgts.
13.9. Sabiedrība var nodot informāciju ārpus Latvijas un / vai Eiropas Savienības. Iespējams, ka
normatīvie akti par informācijas drošību un privātuma aizsardzību jurisdikcijā, uz kuru
informācija ir nodota, nav tāda pati kā Latvijā un Eiropas Savienībā. Šādas informācijas
nodošanas gadījumā Sabiedrība veiks pasākumus, lai nodrošinātu līdzīgu personas datu
aizsardzības līmeni. "V-Finance Technologies" Ltd., UAB "Blender Lithuania" vecās mātes
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sabiedrība Izraēlā, var saņemt Klienta personas datus. Eiropas Komisijas lēmums par atbilstību
attiecībā uz personas datu nodošanu uz Izraēlu atzīst Izraēlu par valsti, kura nodrošina
pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni.
13.10. Klients ar šo apstiprina, ka viņš ir informēts par faktu, ka viņam ir tiesības, apstiprinot savu
identitāti, iepazīties ar saviem personas datiem un to apstrādi, t.i., saņemt informāciju attiecībā
uz to, no kādiem avotiem un kādi personas dati tika vākti, kādam nolūkam tie tiek apstrādāti
un kam tie tiek atklāti, izņemot, ja likums aizliedz sniegt informāciju par datu apstrādi, pieprasīt
labošanu, savu personas datu iznīcināšanu vai ar viņa personas datiem veikto apstrādes
darbību ierobežošanu, izņemot glabāšanu, ja dati netiek apstrādāti saskaņā ar Fizisko personu
datu apstrādes likuma vai citu likumu noteikumiem, nesniegt savu piekrišanu viņa personas
datu apstrādei tiešiem mārketinga nolūkiem, ir tiesības atsaukt vai nesniegt savu piekrišanu,
nenorādot tādas atsaukšanas vai atteikšanās iemeslus, iebilst pret viņa personas datu apstrādi
Sabiedrības vai trešo personu, kurām viņa personas dati tiek sniegti, likumīgajās interesēs.
Klientam ir tiesības saņemt personas datus par sevi, kādus viņš vai viņa ir sniegusi Sabiedrībai,
strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību). Klientam
arī ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par personas datu apstrādi (Blaumaņa iela
11 / 13-15, Rīga, LV-1011, tel. 67 22 31 31, e-pasts info@dvi.gov.lv).
13.11. Klients var īstenot šī Līguma 13.10. punktā noteiktās tiesības, sazinoties ar Sabiedrību šādā
adresē vai pa šādu tālruni: Krišjāņa Valdemāra iela 21 - 11, Rīga, LV-1010, e-pasts
support.lv@blender.loans, tālrunis +371 60002024.
13.12. Pēc Klienta pieprasījuma Sabiedrībai jāinformē datu subjekts (Klients) par personas datu
apstrādes darbību izbeigšanu vai atteikumu izbeigt personas datu apstrādes darbības.
13.13. Klienta personas datu novērtēšana ar automatizētiem līdzekļiem ir nepieciešama Līguma
noslēgšanai. Sabiedrība ievieš pienācīgus līdzekļus, lai aizsargātu Klienta tiesības un brīvības, un
leģitīmās intereses.
14.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI
Līguma spēkā esamība

14.1. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un turpinās būt spēkā līdz pilnīgai Klienta visu
saistību izpildei vai līdz Līguma vienpusējai izbeigšanai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos.
Piemērojamie tiesību akti Strīdu izšķiršana
14.2. Šim Līgumam tiek piemēroti Latvijas Republikas tiesību akti.
14.3. Ja Klients uzskata, ka Sabiedrība ir pārkāpusi viņa tiesības vai likumīgās intereses, kas izriet no
Līguma vai saistībā ar to, Klientam ir tiesības iesniegt prasību tiesā vai alternatīvas strīdu
izšķiršanas iestādē, kas minēta šī Līguma 15.6. punktā. Klienta sūdzības iesniegšana alternatīvai
strīdu izšķiršanai neliedz Klientam tiesības iesniegt prasību tiesā.
14.4. Ja Klients uzskata, ka Sabiedrība ir pārkāpusi ar likumu aizsargātās viņa tiesības vai intereses,
Klientam ir tiesības vērsties pie Sabiedrības ar rakstisku sūdzību, norādot tajā savus prasījumus.
14.5. Klienta prasījums (sūdzība) tiek izskatīts saskaņā ar Sūdzību izskatīšanas kārtību, kuras galvenie
noteikumi ir publicēti Vietnē.
14.6. Ja Sabiedrības sniegtā atbilde uz Klienta sūdzību neapmierina Klientu vai vispār nav saņemta
atbilde, Klientam ir tiesība vērsties pie Patērētāju tiesību aizsardzības centra patērētāju strīdu
risināšanas komisijas viena gada laikā no datuma, kad Klients ir iesniedzis sūdzību Sabiedrībai
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atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem. Klientam ir tiesības vērsties ar
iesniegumu Patērētāju tiesību aizsardzības centrā par iespējamiem patērētāja tiesību
aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem, kā arī Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja
strīds neatbilst nevienam no Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 263.panta piektajā daļā
minētajiem izņēmumiem.
14.7. Sūdzības Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra patērētāju strīdu risināšanas komisijai
tiek iesniegtas šādi:
Kam: Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra patērētāju strīdu risināšanas komisija
Adrese: Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010
E-pasts: pasts@ptac.gov.lv,
Tiesību un pienākumu nodošana
14.8. Sabiedrībai ir tiesības nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus vai slēgt līgumus
ar trešajām personām, saskaņā ar kuriem tās var iegūt regresa tiesības pret Klientu. Ja tiek
nodotas Līgumā noteiktās tiesības un saistības, arī personas datu apstrādātāja tiesības un
pienākumi, kas ir noteikti Līgumā un izriet no Sabiedrībai piešķirtās Klienta piekrišanas personas
datu apstrādei, var pāriet trešajai personai. Sabiedrība informēs Klientu par tiesību un
pienākumu pāreju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
14.9. Bez iepriekšējas rakstiskas Sabiedrības piekrišanas Klients nevar nodot savas tiesības un
pienākumus, kas izriet no Līguma, jebkurām trešajām personām.
Saziņa
14.10. Jebkuri Klienta paziņojumi Sabiedrībai tiek nosūtīti latviešu valodā ar ierakstītu vēstuli vai epastu atbilstoši tālāk norādītajiem Sabiedrības datiem.
14.11. Jebkuri Sabiedrības paziņojumi Klientam tiek nosūtīti latviešu valodā ar ierakstītu vēstuli vai uz
e-pasta adresi kas norādīta Klienta Kontā.
Līguma noteikumu spēkā neesamība
14.12. Ja jebkuri Līguma noteikumi zaudē spēku un / vai ir pretrunā Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem, pārējie Līguma noteikumi turpina būt spēkā. Puses vienojas grozīt spēkā neesošos
noteikumus, lai nodrošinātu to atbilstību likumam.
Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi
14.13. Ja vien Līgumā nav norādīts citādi, visi Līguma grozījumi un pielikumi ar Pušu vienošanos kļūst
par Līguma neatņemamām sastāvdaļām un ir saistoši Līguma Pusēm.
Sabiedrība:
UAB BLENDER LITHUANIA Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs Latvijas Republikas
Komercreģistrā: 40203216173, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21 - 11, Rīga, LV-1010.
Tālruņa numurs: +371 60002024, e-pasts: support.lv@blender.loans
Norēķinu konts ir norādīts Vietnē.
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