
Ceha meistars

Lūdzu, pastāstiet par situāciju, kurā esat nonācis.
Man bija noformēts automašīnas līzings un kredītkarte. Pie tam, vēlāk es paņēmu arī tā
saucamos „ātros” kredītus.

Cik kredītus Jūs kopumā paņēmāt?
Man bija noformēti ap 5 dažādiem kredītiem aptuveni uz LVL 6 000.

Kādiem mērķiem Jūs ņēmāt nākamos kredītus?
Vienu kredītu daļu izmantoju līzinga atmaksai, otru – jau esošo kredītu pagarināšanai un
atmaksai. Biju ieslīdzis apburtajā kredītu lokā.

Kā Jūs izvēlējāties aizdevējus? Tiem bija izdevīgi nosacījumi?

Es īpaši nepievērsu uzmanību nosacījumiem, noformēju kredītus tur, kur likas ātrāk un ērtāk.

Cik ātri sākās problēmas ar kredītu izmaksu?
Neatmaksātie parādi pakāpeniski uzkrājās un drīz es sapratu, ka situācija ir jārisina nevis ar
kārtējo ikmēneša kredīta atmaksas pagarināšanu, bet kaut kādā citā veidā.

Un kāda bija kredītu kompāniju attieksme pret Jums?
Viņu politika ir izdevīga tikai viņiem pašiem. Nepieciešama nauda? Vēlies kredītu? Lūdzu, tikai
ņem! Bet tiklīdz sākas problēmas, viņi vairs nav tik draudzīgi un pretimnākoši – vai nu atmaksā,
vai pagarini atmaksas termiņu par papildus samaksu.

Kā Jūs pieņēmāt lēmumu par pārkreditēšanos?
Es atnācu Dzelzceļnieks KS pēc kārtējā kredīta, bet man paskaidroja, ka vēl viens kredīts jau
esošo aizdevumu atmaksas termiņa pagarināšanai nespēs atrisināt situāciju, bet tieši otrādi
iedzīs parādos vēl vairāk. Dzelzceļnieks KS piedāvāja man ļoti labu risinājumu – atmaksāt visas
parādsaistības, kas man bija pie citiem kreditoriem, un noformēt vienu kredītu savā krājaizdevu
sabiedrībā uz nesalīdzināmi izdevīgākiem nosacījumiem: procentu likme ir ievērojami zemāka,
kredīta atmaksa tika sadalīta uz 3 gadiem, 1 no kuriem jau esmu veiksmīgi atmaksājis.
Ikmēneša maksājumi tiek automātiski ieturēti no manas darba algas, kas ir ļoti ērti. Šī gada
laikā mana dzīve kļuva daudz mierīgāka.

Kādus secinājumus Jūs izdarījāt priekš sevis?
Protams, nekad nevar zināt, kas var notikt tavā dzīvē, bet es ļoti ceru, ka vairs nekad
nenonākšu šādā situācijā.

Ko Jūs ieteiksiet saviem kolēģiem?
Mazāk iegrimt parādos, bet ja tiešām ir nepieciešamība aizņemties, tad rūpīgi izpētīt un
novērtēt visus piedāvājumus, lai izvēlētos visizdevīgāko.


