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Tipiska ātro kredītu aizņēmēja profils: jauns, atbildīgs un ar vidējiem 
ieņēmumiem 

Valda uzskats, ka ātros kredītus biežāk noformē jaunieši vecumā no 18 līdz 20 gadiem, tomēr 
portāla Gudriem.lv pētījums liecina, ka tipiska aizņēmēja portrets izskatās citādi. Tas ir 30 
gadus vecs, precējies vīrietis, ar stabiliem ienākumiem (300-350 latu apmērā), kuram 
pietrūkst līdzekļu lieliem pirkumiem. 

Portāls Gudriem.lv ir izveidojis tipiska ātro kredītu aizņēmēja portretu. To var apskatīt šeit. 

Gudriem.lv pārstāvis Dmitrijs Zaznovs apgalvo, ka pedējo 3 gadu laikā ātro kredītu tirgū ir 
notikušas būtiskas izmaiņas. Ātro kredītu ieviešanas sākumposmā, jaunieši, kas noformēja 
aizdevumus, pārsvarā bija vīrieši, vecumā no 18 līdz 22 gadiem. Šobrīd sieviešu - kredītņēmēju 
skaits ir ievērojami pieaudzis un sasniedzis jau 48%. Tomēr 52% gadījumu, SMS kredītu noformē 
vīrieši, vecumā no 30 līdz 35 gadiem, ar ģimeni un stabiliem ienākumiem. 

Laika gaitā ir mainījušies aizdevumu noformēšanas mērķi. „Pirms 3 gadiem, cilvēki norādīja, ka 
ātrais aizdevums galvenokārt nepieciešams, lai izdzīvotu līdz algas dienai vai atmaksātu jau 
esošu parādu. Šobrīd aizņēmēji biežāk noformē aizdevumu lielāku pirkumu veikšanai,” saka 
Dmitrijs Zaznovs. „Pirms trim gadiem kredītņēmēju vidū bija pat grupa cilvēku, kas aizņēmās 
naudu, lai varētu iegādāties biļeti izbraukšanai no Latvijas. Šobrīd cilvēki ātro kredītu šādām 
ārkārtas situācijām izmanto ļoti reti. Esam pamanījuši, ka cilvēki ņem kredītā nenoapaļotas 
naudas summas, piemēram, 93 vai 128 latus – tas norāda, ka šī naida nepieciešama konkrētu 
pirkumu, piemēram, tālruņa vai planšetdatora iegādei.” 

Gudriem.lv pētījums rāda, ka lielākā daļa kredītņēmēju (45,3%) noformē aizdevumus līdz 100 
latiem. Katrs piektais kredītņēmējs -  100-150 latu apmērā, un lielas summas (vairāk nekā 300 
latus) aizņemas tikai 10% no kredītņēmējiem. „Šāda rīcība skaidrojama ne tikai ar to, ka cilvēki 
nevēlas uzņemties lielas saistības, bet arī ar ierobežojumiem kredītu izsniegšanā, ko nosaka 
lielākā daļa ātro kredītu uzņēmumu,” skaidro Dmitrijs Zaznovs. „Parasti pirmais aizdevums 
nepārsniedz 200-300 latus. Tā aizdevējs var pārliecināties par klienta maksātspēju. „ Kas 
attiecas uz maksājumu kultūru, kredītu laikus neatmaksā vidēji 18% kredītņēmēju. 

Runājot par procentu likmēm, nevar nepieminēt  dinamisko kredītprocentu samazināšanās 
periodu no 2009. līdz 2011. gadam, kas noveda pie stabilizēšanās 2012. gadā. Sākumā procentu 
likme dažos uzņēmumos sasniedza 3,000%  gadā, bet intensīva konkurence tirgū ir radījusi 
kritumu līdz šī brīža standarta likmei - 218% gadā (vai 10% mēnesī). „Jāatzīmē, ka Latvijas ātro 
kredītu uzņēmumu procentu likmes ir vienas no zemākajiem Eiropā,” saka Dmitrijs Zaznovs. „ 
Zemākas tās ir tikai tajās valstīs, kur ir juridisks ierobežojums ātro aizdevumu procentu 
griestiem. Ja Latvijā tiks ieviesti līdzīgi grozījumi, procentu likmes samazināsies līdz 100-150% 
gadā. Tomēr, paturiet prātā, ka lielākā daļa kredītņēmēju jau šobrīd var saņemt savu pirmo 
kredītu bez maksas.” 

http://www.gudriem.lv/atrie-krediti-nemejs

