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Par rakstveida apņemšanos un līguma projekta grozījumiem 

 

 Atbildot uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) 2010.gada 30.marta vēstulē 
„Par sniegto skaidrojumu un līguma projektu” SIA „OLYMP credit” (turpmāk arī – 
Sabiedrība) izteikto pieprasījumu iesniegt pārstrādātu ar patērētājiem slēdzamā aizdevuma 
līguma projektu un iesniegt rakstveida apņemšanos nepiemērot PTAC konstatētos 
netaisnīgos līguma noteikumus ar patērētājiem noslēgtajos līgumos, Sabiedrība norāda 
sekojošo. 

Sabiedrība ir grozījusi ar patērētājiem slēdzamā aizdevuma līguma projekta 
noteikumus saskaņā ar PTAC 2010.gada 30.marta vēstulē un iepriekšējās vēstulēs dotajiem 
norādījumiem, izslēdzot no līguma projekta netaisnīgos noteikumus. (..) 

(..) Sabiedrība apņemas turpmāk nepiemērot šādus aizdevuma līguma noteikumus un 
neietvert tos slēdzamajos aizdevuma līgumos: 

● Līguma 4.2.punktu daļā: „Ja galīgā Aizdevuma atmaksas termiņa iestāšanās dienā 
Aizņēmēji nav atmaksājuši Aizdevējam Aizdevumu vai Līguma 3.2.punktā noteiktos 
Aizdevuma lietošanas procentus, Aizņēmēji bez atsevišķa atgādinājuma no Aizdevēja, 
patstāvīgi aprēķinot maksājamā līgumsoda apmēru, maksā Aizdevējam līgumsodu 4,5% 
(četri komats pieci procenti) apmērā no neatmaksātās Aizdevuma summas par katru 
kavējuma dienu”;  

● Līguma 5.3.punktu daļā: „Aizdevējs ir tiesīgs, nevēršoties ar iepriekšēju brīdinājumu 
pie Aizņēmējiem, pieprasīt visas Aizņēmējam nodotās un neatmaksātās Aizdevuma summas, 
līgumsodu un Aizdevuma lietošanas procentu piedziņu no Aizņēmējiem, ja (..)”; 

● Līguma 5.4.punktu daļā: „Vienpusēji atkāpjoties no Līguma, Aizņēmējiem ir 
pienākums nekavējoties atdot Aizdevējam no viņa saņemtās naudas summas”; 

● Līguma 6.1.punktu daļā: „(..) visi strīdi un nesaskaņās par Līgumu, ko nevar 
noregulēt starp Līdzējiem pārrunu ceļā, tiks atrisināti pēc prasītāja izvēles LR tiesā vai 
Komersanta šķīrējtiesā, kas atrodas A.Čaka ielā 83/85-6, Rīgā (turpmāk saukta Šķīrējtiesa) 
atbilstoši LR likumdošanas aktiem un Šķīrējtiesas reglamentam. Šī dokumenta noteikumi 
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uzskatāmi par iekļautiem šajā punktā. Izskatāmā strīda priekšmets ir jebkuras mantiska vai 
nemantiska rakstura nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma, skar to vai ja Līguma 
noteikumi tiek pārkāpti, vai ir strīds par tā izbeigšanu vai spēkā neesamību. Šķīrējtiesnešu 
skaits būs viens. Šķīrējtiesas process noritēs rakstiski. Šķīrējtiesnesis tiks iecelts Šķīrējtiesas 
reglamenta noteiktajā kārtībā. Šķīrējtiesas izskatīšanas valoda būs latviešu”.  

Tāpat Sabiedrība apņemas iespēju robežās grozīt ar patērētājiem noslēgtajos 
aizdevuma līgumos ietvertos augstāk norādītos netaisnīgos noteikumus, to vietā paredzot 
regulējumu atbilstoši pārstrādātajam līguma projektam.  
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