EIROPAS PATĒRIŅA KREDĪTA STANDARTINFORMĀCIJA
1.

Kredīta devēja un starpnieka nosaukums un kontaktinformācija

Kredīta devējs
Adrese
Telefons
E-pasts

TF Bank AB, reģ.nr. 556158-1041
Box 947, 501 10 Borås, Zviedrija
66 090 800
info@tfbank.lv
www.tfbank.lv

Mājaslapa
2.

Kredīta pakalpojuma galveno iezīmju apraksts

Kredīta veids

Nenodrošināts patēriņa kredīts

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

1000 – 6000 euro.
Piemērs: 3000 euro

Kredīta izņemšanas noteikumi
Kā un kad Jūs saņiemsiet naudu.

Kredīta devējs izsniedz Aizņēmējam piešķirto kredīta summu Aizdevuma
līgumā noteiktajā Aizņēmēja norēķinu kontā bankā. Kredīta izsniegšanas
priekšnoteikumi ir parakstīts Aizdevuma līgums un Aizdevēja
apstiprinājums kredīta izsniegšanai, kas ir Aizdevuma pārskaitījums uz
Aizņēmēja norēķinu kontā bankā.

Kreditēšanas līguma darbības termiņš

12 – 72 pilni mēneši. Termiņš var būt par nepilnu mēnesi īsāks vai garāks,
ja faktiskais Aizdevuma izsniegšanas nav mēneša 10.datums.
Piemērs: 48 mēneši

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

Jums būs jāveic šādi maksājumi:
1) Aizdevuma izsniegšanas komisija 9,9% apmērā no aizdevuma
summas, kas tiek pievienota Aizdevuma summai (tas ir, Aizdevuma
summa tiek palielināta par Aizdevuma izsniegšanas komisijas
maksas apmēru). Šo Komisijas maksu par izsniegšanu kopā ar
Aizdevumu Aizņēmējs atmaksā Līguma noteiktajā kārtībā (tāpat kā
Aizdevumu).
Piemērs: 297,00 euro
2) 12 - 72 ikmēneša maksājumi
Ikmēneša maksājumā ir ietverta pamatsummas atmaksa un procenti,
kuri tiek aprēķināti pēc likmes 29,90% gadā. Pirmā ikmēneša
maksājuma apmērs var mainīties atkarībā no Aizdevuma faktiskās
izsniegšanas dienas.
Piemērs:48 ikmēneša maksājumi 118,52 euro apmērā
Piemērs: 5688,96 euro

Kopējā summa, kas Jums būs jāmaksā
Aizņemtā kredīta kopsumma plus procenti un
iespējamās izmaksas, kas piemērojamas jūsu
kredītam
3.

Kredīta izmaksas

Aizņēmuma likme vai dažādas aizņēmuma likmes, ja
tādas piemēro kreditēšanas līgumam

Fiksēta likme 29,90% gadā

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.

Piemērs: 42,41%

Vai kredīta saņemšanai vai tā saņemšanai ar
piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem ir
obligāti jāizmanto
— apdrošināšana, ar ko garantē kredītu vai
— cits papildu pakalpojums

Nē

Attiecīgās izmaksas
Jebkādas citas izmaksas saskaņā ar kreditēšanas
līgumu
Izmaksas maksājumu kavējumu gadījumā
Maksājumu neveikšana var radīt Jums nopietnas
sekas (piemēram, piedziņas vēršana uz nekustamo

AIZDEVĒJS
TF Bank AB
Box 947
501 10 Borås
Zviedrija

TĀLRUNIS
66 090 800

Komisija par aizdevuma izsniegšanu: 9,9% no aizdevuma summas
Piemērs: 297,00 euro.
Maksājumu kavējumu gadījumā jums papildus aprēķinās:
1)

Nokavējuma procentus pēc likmes 45% gadā no kavētā maksājuma
apmēra par katru dienu.
E-PASTS
info@tfbank.lv

REĢISTRĀCIJAS NUMURS
556158-1041

īpašumu, to pārdodot) un apgrūtināt kredīta
saņemšanu nākotnē.

4.

2)

Ja Aizdevējs Aizņēmējam nosūta vēstuli ar atgādinājumu par kavētu
maksājumu vai vēstuli par pirmstermiņa Aizdevuma atmaksas
pieprasīšanu, Aizņēmējam ir pienākums apmaksāt izdevumus 7,00
euro apmērā par katru vēstuli

Citi būtiski juridiski aspekti

Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atteikties no kredīta 14 kalendāra
dienu laikā.

Jā

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

Jā
Jums ir tiesības jebkurā laikā pilnībā vai daļēji izpildīt no kredīta līguma
izrietošās saistības pirms līgumā noteiktā termiņa, samaksājot kredīta procentus
par laika posmu līdz no kredīta līguma izrietošo saistību faktiskās pirmstermiņa
izpildes dienai par to iesniedzot iepriekšēju rakstveida paziņojumu Aizdevējam
(15 dienas pilnīgas atmaksas gadījumā un 5 darba dienas daļējas atmaksas
gadījumā).

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
Kopienas tiesību aktos vai ir pretrunā ar
sabiedriskās kārtības vai sabiedriskās drošības
mērķiem.

Pirms kredīta piešķiršanas un tā uzraudzības laikā Aizdevējs var iegūt datus par
Aizņēmēju no: Aizdevēja grupā ietilpstošām sabiedrībām, Iedzīvotāju reģistra,
Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Latvijas
Bankas Kredītu reģistra, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, citām valsts
iestādēm, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datubāzēm, kā arī citiem
reģistriem vai informācijas sistēmu turētājiem vai pārziņiem, no kuriem
Kredīta devējs ir tiesīgs saņemt informāciju uz normatīvo aktu vai līguma
pamata.

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.

Jā

Laikposms, kurā kredīta devējam ir saistoša pirms
līguma slēgšanas sniegtā informācija

30 dienas no šīs informācijas sagatavošanas datuma.

5.

Informācija par kredīta devēju

5.1. Informācija par kredīta devēju
Reģistrācija

Aizdevējs ir reģistrēts Zviedrijas Uzņēmumu reģistrā ar numuru 556158-1041

Attiecīgā uzraudzības iestāde

Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde (Finansinspektionen), pasta adrese Box
7821, SE-103 97 Stockholm, Zviedrija

5.2. Informācija par kreditēšanas līgumu
Atteikuma tiesību izmantošana

Aizņēmējs drīkst izmantot atteikuma tiesības 14 kalendāro dienu laikā no
līguma noslēgšanas brīža, nosūtot rakstveida paziņojumu pa pastu uz p/k 47,
LV-1004, Rīga vai e-pastu info@tfbank.lv. Paziņojumā jānorāda aizņēmēja
vārds, uzvārds, personas kods, līguma references numurs. Izmantojot atteikuma
tiesības, Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties, taču ne vēlāk kā 30 dienu
laikā no paziņojuma iesniegšanas, pilnībā atmaksāt Aizdevumu un Procentus,
kas aprēķināti līdz Aizdevuma pilnīgas atmaksas dienai.

Tiesību akti, ko kredīta devējs izmantojis kā
pamatu attiecību veidošanai ar jums pirms
kreditēšanas līguma noslēgšanas

Latvijas Republikas normatīvie akti

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

Līgumam piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.
Strīdi saistībā ar Līgumu tiek risināti Latvijas Republikas tiesā.

Izmantotā valoda

Latviešu

5.3. Informācija par strīdu izskatīšanu
Ārpustiesas strīdu izskatīšanas mehānisma
pastāvēšana un pieejamība

AIZDEVĒJS
TF Bank AB
Box 947
501 10 Borås
Zviedrija

TĀLRUNIS
66 090 800

Aizņēmējs ir tiesīgs iesniegt sūdzību Aizdevējam. Ja Aizdevēja piedāvātais
risinājums Aizņēmējam nav pieņemams, Aizņēmējs ir tiesīgs vērsties
Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā.

E-PASTS
info@tfbank.lv

REĢISTRĀCIJAS NUMURS
556158-1041

