1. Kreditora identitāte un tā juridiskā adrese:
Kreditors (“Sabiedrība”)

UAB BLENDER LITHUANIA LATVIJAS FILIĀLE

Adrese

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21 - 11, Rīga, LV-1010

Reģistrācijas Nr.

40203216173

Patērētāju kreditēšanas licence

NK-2019-002

Tālruņa numurs
E-pasta adrese
Tīmekļa vietne

+371 67 660 643

Support.lv@blender.loans
https://info.blender.loans/lv

2. Kredīta produkta galveno iezīmju apraksts:
Kredīta veids

Nenodrošinātais kredīts

Kredīta kopsumma un valūta

EUR 2672.50 (izmaksātā kredīta pamatsumma EUR 2500.00 un
Līguma maksa EUR 172.50)

Tas nozīmē – maksimālā summa vai
kopsumma, kas pieejama saskaņā ar
kreditēšanas līgumu

EUR 10 000.00
Kredīta summa tiek noteikta, ievērojot Normatīvos aktus un Patērētāju tiesību
aizsardzības centra vadlīnijas, ņemot vērā Klienta ienākumus, esošās
kredītsaistības, kredītvēsturi u.c.

Kredīta izņemšanas noteikumi

Kredīts tiek izsniegts Tīmekļa vietnē reģistrētam Klientam.

Tas nozīmē, kā un kad Jūs saņemsiet naudu

Sabiedrība paziņo Klientam par lēmumu izsniegt (neizsniegt) Kredītu,
iesniedzot attiecīgu paziņojumu Klienta kontā.
Sabiedrība pārskaitīs izmaksājamo Kredīta summu uz Klienta kontu 24 stundu
laikā no kredīta līguma noslēgšanas.

Kreditēšanas līguma darbības termiņš

Kredīta līguma termiņa piemērs: 36 mēneši

Maksājumi, kas jāveic patērētājam, un to
veikšanas kārtība, ja tāda ir noteikta

Jums būs jāveic šādi maksājumi:
Līguma slēgšanas dienā- Līguma maksa EUR 172.50 ( 6.90% no izmaksātās
kredīta summas (EUR 2500.00))
Ikmēneša maksājums EUR 88.87 apmērā.
Ikmēneša maksājums ietver:
− kredīta pamatsummas un procentu daļu, kas attiecīgajā mēnesī
jāatmaksā
− Ikmēneša apkalpošanas maksu (EUR 7.00).
Procenti tiek piemēroti tikai izmaksātajai kredīta summai.
Ikmēneša maksājumu skaits: 36
Kārtējais maksājums ir jāpārskaita uz Sabiedrības bankas kontu.
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Kopējā summa, kas jums būs jāmaksā

EUR 3372.33, kuru veido:

Tas nozīmē – aizņemtā kapitāla kopsumma
plus procenti un citas izmaksas attiecībā uz
Jūsu kredītu

−
−
−
−

Kredīta pamatsumma (kura ietver Līguma maksu) EUR 2672.50;
procenti par kredīta izmantošanu EUR 274.83;
Līguma maksa EUR 172.50;
kopējā Ikmēneša apkalpošanas maksa EUR 252.50 (EUR 7.00
mēnesī).

3. Kredīta izmaksas:
Aizņēmuma likme

Aizņēmuma likmes piemērs: 6.9%
Aizņēmuma likme netiek piemērota Līguma maksai.
Aizņēmuma likme tiek noteikta individuāli, ievērojot Normatīvos aktus un
Patērētāju tiesību aizsardzības centra vadlīnijas un Sabiedrības noteikumiem
par kredītspējas novērtēšanu.
Minimālā iespējamā aizņēmuma likme ir 6.9%, maksimālā iespējamā
aizņēmuma likme ir 20%

Gada procentu likme (GPL)

Gada procentu likmes piemērs : 18.14%
GPL ir aprēķināta ,izmantojot šādus pieņēmumus

Tās ir kopējās izmaksas, kas gadam
aprēķinātas
procentos
no
kredīta
kopsummas.
GPL tiek uzrādīts, lai Jūs varētu salīdzināt
dažādus piedāvājumus

−

Līguma maksa ir jāmaksā Kredīta līguma noslēgšanas dienā, un tā tiek
ieturēta no Kopējās kredīta summas;

−

Aizņēmuma likme tiek piemērota izmaksātajai kredīta pamatsummai;
un maksājumi tiek noteikti pēc anuitārās metodes (vienādie
maksājumi ik mēnesi) 36 mēnešus un

−

papildus ik mēnesi jāmaksā apkalpošanas maksa EUR 7.00 mēnesī

Lai iegūtu kredītu vai to iegūtu ar
izsludinātajiem noteikumiem, ir obligāti
jāizmanto:
– apdrošināšanas polise, ar ko garantē
kredītu, vai
– cits papildu pakalpojuma līgums.

Nē
Nē

Saistītās izmaksas:
Pieteikuma maksa (ja piemērojama)

Nē

Maksa par Līguma grozījumiem, kas ieviesti
pēc Klienta lūguma

EUR 35

Ikmēneša apkalpošanas maksa
Apkalpošanas maksas tipisks piemērs: EUR 7.00 mēnesī.
Apkalpošanas maksa ir iekļauta ikmēneša maksājumā
Apkalpošanas maksu aprēķina kā 0.1%, bet ne mazāk kā EUR 7.00

Lai reģistrētu maksājuma darījumu un
izmaksu, ir jābūt vienam vai vairākiem
bankas kontiem

Klientam jābūt bankas kontam kādā no kredītiestādēm, kas darbojas Latvijas
Republikā kā banka vai kā bankas filiāle

Izmaksas kavētu maksājumu gadījumā

Kavētu maksājumu gadījumā Klients maksā Nokavējuma procentus no kavētās
Ikmēneša maksājuma pamatsummas daļas par katru kavēto dienu.
Nokavējuma procentu likmi aprēķina kā 0,1% plus Procentu likme dienā, bet

Neizpildīti maksājumi var radīt jums
nopietnas sekas (piemēram, piespiedu
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pārdošanu) un apgrūtināt kredīta
saņemšanu.

ne vairāk kā 36% virs aizņēmuma likmes gadā. Procentu samaksa neatbrīvo
Klientu no pienākuma izpildīt saistības.

4. Citi būtiski juridiski aspekti:
Atteikuma tiesības

Patērētājam it tiesības atteikties no kreditēšanas līguma, nenorādot iemeslu, 14
Jums ir tiesības atteikties no kreditēšanas kalendāro dienu laikā no kreditēšanas līguma noslēgšanas datuma vai no
dienas, kad patērētājs saņem līguma noteikumus un patērētāja kredīta
līguma 14 kalendāro dienu laikā.
standartinformāciju (ja tāda diena iekrīt vēlāk).
Ja patērētājs izmanto savas tiesības atteikties no kreditēšanas līguma, viņš:
maksā kreditoram kapitālu un par šo kapitālu uzkrātos procentus no kredīta
izņemšanas dienas līdz dienai, kad kapitāls atmaksāts, bez nepamatotas
kavēšanās un ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma par
atteikumu nosūtīšanas kreditoram. Procentus aprēķina pēc saskaņotās
aizdevuma likmes. Ja patērētājs atsakās no kreditēšanas līguma, kreditoram
nav tiesību uz jebkādu citu kompensāciju no patērētāja, izņemot kompensāciju
par neatmaksājamām izmaksām, kas ir samaksātas jebkurai valsts
administrācijai.
Klients informē Sabiedrību par atteikšanos no Līguma ar rakstisku paziņojumu
uz pa e-pastu, pastu vai elektroniski, noklikšķinot uz pilnas atmaksas ikonas
Klienta kontā. Paziņojumā jānorāda Klienta vārds, uzvārds, personas kods un
fakts, ka tas ir iesniegums par atteikšanos no līguma.
Pirmstermiņa atmaksa

Patērētājam ir tiesības pilnīgi vai daļēji izpildīt savas kreditēšanas līguma
saistības jebkurā laikā.

Jums ir tiesības veikt pilnu vai daļēju Kreditors var pieprasīt tādu kompensāciju tikai tādā gadījumā, ja
pirmstermiņa kredīta atmaksu jebkurā laikā. atmaksājamais kredīts vai tā daļa pārsniedz EUR 9 960 divpadsmit mēnešu
periodā. Kreditora kompensācija nedrīkst pārsniegt 1 % no kredīta apjoma, kas
Pirmstermiņa atmaksas gadījumā kreditoram
tiek atmaksāts pirms termiņa, ja laikposms starp pirmstermiņa atmaksu un
ir tiesības uz kompensāciju.
saskaņoto kreditēšanas līguma izbeigšanu pārsniedz vienu gadu. Citos
gadījumos kreditora kompensācija nedrīkst pārsniegt 0,5 % no kredīta summas,
kas tiek atmaksāta pirms termiņa.
Datubāzes izmantošana

Klienta kredītspēja tiek pārbaudīta tādos reģistros un datubāzēs, kurus uztur
tādas organizācijas kā AS Kredītinformācijas birojs, AS CREFO Birojs, SIA Paus
Konsults, Iedzīvotāju reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās
Kreditoram ir nekavējoties, un bez maksas
apdrošināšanas aģentūra, kredītinformācijas biroji un citas.
Jums jāpaziņo rezultāti, ko devusi datubāzes
izmantošana kredītspējas novērtēšanas
nolūkā, ja kredīta pieteikuma noraidījumu Sabiedrība bez maksas informēs Klientu pa tālruni vai e-pastu, ja kredīta
pamato ar tādām iegūtām ziņām.
pieteikums tiek noraidīts, pamatojoties ar spējas atmaksāt kredītu pārbaudi
reģistros un informācijas sistēmās.
Tiesības saņemt kreditēšanas līguma projektu Kad Klients pa e-pastu būs iesniedzis Sabiedrībai pieteikumu, Klientam tiks
nosūtīts Kreditēšanas līguma projekts. Kreditēšanas līguma projekts tiek sūtīts
Jums ir tiesības pēc pieprasījuma bez maksas Klientam bez maksas.
saņemt kreditēšanas līguma projekta kopiju.
Šo noteikumu nepiemēro, ja kreditors
pieprasījuma brīdī nevēlas ar jums noslēgt
kredīta līgumu.
5. Ja piemērojams, papildinformācija finanšu pakalpojumu tālpārdošanas gadījumā:
Uzraudzības iestāde

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.

Atteikuma tiesību izmantošana

Lūdzam skatīt Standarta informācijas daļu Nr. 4
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Tiesību akti, ko kreditors izmantojis kā
pamatu attiecību veidošanai ar jums pirms
kreditēšanas līguma noslēgšanas

Patērētāju tiesību aizsardzības likums
Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumi Nr. 691 “Noteikumi par
patērētāja kreditēšanu”
Ministru kabineta 2014. gada 21. oktobra noteikumi Nr. 648 “Noteikumi par
distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu”
Civillikums

Noteikums par tiesību aktiem, ko piemēro
kreditēšanas līgumam, un/vai kompetentā
tiesa

Patērētāja kreditēšanas līgumam tiek piemēroti Latvijas Republikas likumi.
No līguma izrietoši strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesās.

Alternatīva strīdu izšķiršanas mehānisma
esamība un piekļuve tam

Ja Sabiedrība ir pārkāpusi ar likumu aizsargātās patērētāju tiesības vai
intereses, Klientam ir tiesības vērsties pie Sabiedrības ar rakstisku
pieteikumu, norādot tajā savus prasījumus. Klienta prasījums (sūdzība) tiek
risināts atbilstoši Sabiedrības kredīta ņēmēju sūdzību izskatīšanas kārtībai,
kas ir publicēti tīmekļa vietnē.
Ja Sabiedrības sniegtā atbilde nav Klientam apmierinoša vai Klients vispār
nesaņem atbildi, Klientam ir tiesības vērsties Latvijas Patērētāju tiesību
aizsardzības centra patērētāju strīdu risināšanas komisijā saskaņā ar
Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
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.

Informācija par valodu

Patērētāja kreditēšanas līgums, informācija par finanšu pakalpojumiem tiks
nodrošināta un saziņa ar Klientu notiks latviski.
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