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2011.gada 09.februārī, Rīgā, Nr._190__ 
Par rakstisko apņemšanos  
 

AS "West Kredit" – turpmāk Sabiedrība, atbildot uz 2011.gada 25.janvāra PTAC vēstuli 
Nr. 21-04/498-P-530, Sabiedrība sniedz sekojoša satura apņemšanos par Sabiedrības un 
patērētāju starpā noslēgto līgumu noteikumu nepiemērošanu vai tādiem piemērošanas 
noteikumiem, kas uzlabo patērētāja stāvokli. 

 

1. AS „West Kredit” apņemas nepiemērot noslēgtajos Ķīlas un Aizdevuma līgumos 

punkta daļu sekojošā redakcijā:  

 
„�ekavējoties, bez izsoles un tiesas starpniecības, realizēt ķīlu par brīvu cenu, ja Ķīlas devējs 
neatmaksā aizdevumu pilnā apmērā pēc Ķīlas ņēmēja pieprasījuma Aizdevuma līgumā 
noteiktajos gadījumos. ” 

 

2. AS „West Kredit” nav piemērojusi un apņemas nepiemērot noslēgtajos aizdevumu 

līgumos punkta daļu sekojošā redakcijā:  
 
„Aizdevējam ir tiesības prasīt saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, vēršot piedziņu uz 
ķīlu, kā arī uz Aizņēmēja citu nekustamo un kustamo īpašumu, un naudas līdzekļiem, tai 
skaitā līdzēji vienojas, ka Aizdevējam ir tiesības pārdot ieķīlāto īpašumu par brīvu cenu 
labprātīgajā izsolē tiesas ceļā. Aizdevējs un Aizņēmējs vienojas, ka Civilprocesa likuma 

396.panta otrajā daļā un 404.panta trešajā daļā minētais brīdinājums par saistību 

bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un labprātīgai pārdošanai izsolē tiesas ceļā nav 

nepieciešams. Šādas tiesības Aizdevējam ir gan izbeidzoties Aizdevuma atmaksas termiņam, 
gan arī līguma 11.1. punktā paredzētajos līguma pirmstermiņa laušanas gadījumos. Šajos 
gadījumos par galīgo saistību izpildes termiņu uzskatāms Aizdevēja Aizņēmējam nosūtītajā 
brīdinājumā par līguma vienpusēju izbeigšanu norādītais (pieprasītais) pirmstermiņa 
Aizdevuma un citu maksājumu atmaksas termiņš.” 
 

3. AS „West Kredit” visiem patērētajiem piemēro un apņemas piemērot punktu šādā 

redakcijā:  
 



 

„Aizdevējam ir tiesības prasīt saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, vēršot piedziņu uz 
ķīlu, tai skaitā Puses vienojas, ka Aizdevējam ir tiesības pārdot ieķīlāto �ekustamo īpašumu 
par brīvu cenu labprātīgajā izsolē tiesas ceļā. Šādas tiesības Aizdevējam ir gan izbeidzoties 
Aizdevuma atmaksas termiņam, gan arī Līgumā paredzētajos pirmstermiņa laušanas 
gadījumos. Šajos gadījumos par galīgo saistību izpildes termiņu uzskatāms Aizdevēja 
Aizņēmējam nosūtītajā brīdinājumā par Līguma vienpusēju izbeigšanu norādītais 
(pieprasītais) pirmstermiņa Aizdevuma un citu maksājumu atmaksas termiņš.” 

 

Ar cieņu, 
AS „West Kredit” 
Valdes loceklis    (personiskais paraksts)    (...) 
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