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Papildinājumi 07.08.2009.g. paskaidrojumam ref. Nr.1-7/2294 par līgumu 

 

Ar šo Allied Irish Banks, p.l.c. Latvijas filiāle, turpmāk tekstā „AIB”, 

informē, ka papildina savu 2009.gada 07.augusta atbildi atsevišķos Patērētāju 

tiesību aizsardzības centru (turpmāk PTAC) interesējošos jautājumos. 

 

1. Par Aizdevuma līguma 5.8.punkta piemērošanu. 

 

Ar šo AIB informē, ka ir piemērojusi līguma 5.8.punktu tikai aizdevuma līguma 

5.7.3.punktā atrunātajā situācijā, kas ir aktuāla kredīta izsniegšanas brīdī. Ar šo 

AIB atkārtoti informē, ka ne Fonds, ne AIB šobrīd neizsniedz jaunus hipotekāros 

kredītus, bet veic tikai esošā kredītportfeļa apkalpošanu, par ko AIB ir informējis 

Finanšu un kapitāla tirgus komisiju 2008.gada novembrī. Hipotekārās kreditēšanas 

pakalpojumu sniegšana ir pārtraukta uz nenoteiktu laiku.  

AIB apņemas pilnībā pārskatīt potenciālajiem aizņēmējiem piedāvājamā 

aizdevuma līguma noteikumus atbilstoši attiecīgajā brīdī spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, t.sk. aizdevuma līguma 5.7.2.-5.7.4. un 5.8.punktus, 

gadījumā, ja AIB atsāks veikt hipotekāro kreditēšanu. Vienlaikus AIB informē, 

ka apņemas rakstiski brīdināt aizņēmējus 1 (vienu) mēnesi iepriekš aizdevuma 

līguma 5.8.punkta piemērošanas gadījumā. 

 

2. Par nokavējuma procentu 5% (pieci procenti) apmērā no aizdevuma 

pamatsummas piemērošanu par kavējumu, kas ir ilgāks par 30 (trīsdesmit) 

dienām.  

 

Saskaņā ar 2009.gada 19.augusta AIB filiāļu vadītāju sanāksmes lēmumu 

(Protokols Nr.8), AIB apņemas aizdevumiem, kuriem AIB ir tiešais kreditors, 

nepiemērot nokavējuma procentus augstākminētajā apmērā.  

 



3. Par komisijas maksu par dokumentu sagatavošanu par aizdevuma 

pirmstermiņa dzēšanu.  

 

Ar šo AIB informē, ka komisijas maksa par dokumentu sagatavošanu 

aizdevuma pirmstermiņa dzēšanai ir noteikta 25,- LVL (divdesmit pieci lati) 

apmērā. Šī maksa ietver nostiprinājuma lūguma un vēstules attiecīgajai 

apdrošināšanas kompānijai par to, ka AIB atsakās no apdrošināšanas atlīdzības 

saņemšanas, sagatavošanu un aizdevuma dzēšanas administrēšanu. AIB 

uzskata, ka šī maksa ir samērīga, atbilstoša sniegtajam pakalpojumam un sedz 

tikai un vienīgi AIB tiešos izdevumus. Pielikumā pievienoju šobrīd spēkā 

esošo AIB cenrādi. 

 

 

Ar cieņu, 

Allied Irish Banks, p.l.c. Latvijas filiāles vārdā: 

(paraksts) 

Pilnvarotā pārstāve (...) 
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