
Stacijas dežurante

Kādām vajadzībām Jūs aizņēmāties?
Man bija bezizejas situācija, nomira tēvs, bet bija nepieciešama nauda bērēm. Tā es paņēmu
pirmo kredītu. Vēlāk bija nepieciešama nauda automašīnas remontam. Beigu beigās nonācām
pie tā, ka nevarējām kredītus atmaksāt un ņēmām papildus naudu jau paņemto kredītu
atmaksai un pagarināšanai. Gandrīz visu algu katru mēnesi vajadzēja atdot kredītu
atmaksai. Nekad nebiju domājusi, ka nonākšu tādā nepatīkamā situācijā ar kredītiem, bet tomēr
tā gadījās, un vairāk nekā 10 kompānijām biju palikusi parādā gandrīz LVL 5000.

Kāpēc Jūs izvēlējaties tieši tās kompānijas? Vai bija izdevīgi nosacījumi?
Galvenais nosacījums priekš manis bija tas, ka kompānijas neprasīja algas izrakstu par
vairākiem mēnešiem, jo mans dzīves biedrs darbu bija atradis nesen. Godīgi sākot, procentu
likmēm un citiem nosacījumiem īpaši uzmanību nepievērsu, jo domāju, ka tas viss ir ļoti
īslaicīgi, un es ātri tikšu ar to galā, izmaksājot paņemto naudu. Kā rāda pieredze, tā nebija
pareiza rīcība.

Kāda bija kredītu kompāniju attieksme pret Jums, kad sākās problēmas ar kredītu izmaksu?
Viņi nebija pretimnākoši. Es lūdzu sastādīt kredītu atmaksas grafiku, taču saņēmu atteikumu.
Vienīgais piedāvātais risinājums bija kredītu pagarināšana par ārkārtīgi lielām naudām – sanāk,
ka tu maksā un maksā, bet kredītu pamatsummas atlikums tā arī nesamazinās.

Kā Jūs pieņēmāt lēmumu par pārkreditēšanos? Kas Jums ieteica vērsties Dzelzceļnieks KS?
Jau kādu laiku atpakaļ sapratu, ka tā vairs turpināties nevar, jo naudas dzīvošanai pavisam
neatliek. Tad Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības (LDzSA) avīzē
izlasīju kāda dzelzceļnieka stāstu par līdzīgu situāciju, kuru atrisināt palīdzēja tieši
pārkreditēšanās Dzelzceļnieks KS. Un es arī nolēmu pamēģināt un vērsos savā krājaizdevu
sabiedrībā.

Pie kāda problēmsituācijas risinājuma Jūs nonācāt kopā ar Dzelzceļnieks KS?
Dzelzceļnieks KS man tiešām ļoti palīdzēja – izvērtējot situāciju, viņi atmaksāja visas manas
kredītsaistības citās iestādēs un piedāvāja manām iespējām piemērotu kredīta atmaksas
grafiku uz 4 gadiem. Mēneša maksājumi sanāk nesalīdzināmi mazāki – līdz LVL 120, un mums
vēl paliek nauda normālai dzīvošanai, varam arī kaut ko atļauties.

Kādus secinājumus Jūs izdarījāt priekš sevis? Vai turpmāk izmantosiet kompāniju
pakalpojumus, kas piedāvā ātros kredītus?
Nekad mūžā es vairs pat tuvu nenākšu ātriem internetā piedāvātajiem kredītiem!

Ko Jūs ieteiksiet saviem kolēģiem?
Protams, ka labāk jau neņemt kredītus, bet ja ir tāda vajadzība – ļoti rūpīgi izvērtējiet
nosacījumus pirms izvēlaties aizdevēju.


