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Gudriem.lv: Latvijā pieejamo patēriņa kredītu gada procentu likmes amplitūda var
sasniegt 100%
Neraugoties uz augstajām procentu likmēm, kas šobrīd svārstās no 18 līdz 36%, pēdējā
gada laikā Latvijā būtiski palielinājies patēriņa kredītu pieprasījums, liecina preču un
pakalpojumu cenu salīdzināšanas portāla Gudriem.lv, kas tagad piedāvā arī patēriņa
kredītu 100 līdz 5 000 latu apmērā salīdzināšanas servisu, apkopotā informācija.
— Pēdējā gada laikā bankas un nebanku kreditori ir aktivizējuši patēriņa kredītu segmentu. Cik var spriest
pēc mūsu portāla lietotāju aktivitātes, būtiski palielinājies arī pieprasījums pēc šiem kredītiem. Tomēr to
saņemšanas nosacījumi dažādiem kreditoriem atšķiras tik radikāli, ka patstāvīgi izanalizēt visus
piedāvājumus un izvēlēties savām vajadzībām un iespējām atbilstošāko, ir ļoti sarežģīti, — norāda portāla
Gudriem.lv pārstāvis Dmitrijs Zaznovs. — Analizējot mums pieejamo informāciju, kredīta saņemšanas
nosacījumus ietekmē ne tikai aizņēmuma summa un termiņš, bet arī pieejamais kredīta nodrošinājums.
Turklāt katram kreditoram ir virkne papildu nosacījumu, kas jāņem vērā, meklējot optimālāko
piedāvājumu.
Ja rodas nepieciešamība noformēt patēriņa kredītu vai jebkuru citu kredītu, svarīgi ir veikt pareizo izvēli.
Tālab portāla Gudriem.lv meklēšanas sistēma ļauj uzstādīt detalizētus patēriņa kredīta piedāvājumu
meklēšanas parametrus – aizņēmuma veids, summa, termiņš, valūta u.c. Tāpat ir iespējams definēt
meklēšanas robežas – atlasīt visus vai tikai kādas noteiktas kredītiestādes piedāvājumus.
Kad visi parametri uzstādīti, sistēma lietotājam piedāvā ērti pārskatāmu tabulu, kurā atspoguļoti visi
iespējamie patēriņa kredīta varianti, kas atbilst norādītajiem parametriem, kā arī cita noderīga
informācija: aizdevuma noformēšanas maksa un noteikumi, nepieciešamie dokumenti, ikmēneša
maksājums, kopējā atmaksājamā summa, gada procentu likme u.c.
— Salīdzinot dažādu kredītiestāžu patēriņa kredītu gada procentu likmes, jāsecina, ka tās ir ļoti atšķirīgas
– to amplitūda var sasniegt 50 līdz 100%. Piemēram, ja vēlaties noformēt patēriņa kredītu 1 000 latu
apmērā uz vienu gadu, mūsu sistēma atlasīs 9 piedāvājumus, kuru gada procentu likme svārstās no 18
līdz 35,9%. Jums tikai atliek izvēlēties labāko, — skaidro Dmitrijs Zaznovs, piebilstot, ka, domājot par
patēriņa kredītu, svarīgi ņemt vērā, ka kreditors noteikti prasīs ķīlu. Vēl vairāk – jo lielāka aizņēmuma
summa, jo lielāks nodrošinājums nepieciešams.
Piemēram, patēriņa kredītus, kuriem par nodrošinājumu kalpo ikmēneša ienākumi, šobrīd izsniedz faktiski
tikai bankas. Aizņēmumus no 1 000 latiem bez nodrošinājuma neizsniedz neviena kredītiestāde. Savukārt
aizņēmumus 500 līdz 700 latu apmērā bez nodrošinājuma izsniedz tikai dažas kredītiestādes. Tālab, ja
cilvēks vēlas noformēt aizņēmumu bez ķīlas, viņam ir jāsamazina prasības un rūpīgi jāizvērtē savas
iespējas.
Kad optimālākais patēriņa kredīta piedāvājums izvēlēts, lietotājs ar viena datorpeles klikšķa palīdzību var
nokļūt konkrētās bankas vai nebanku kreditora interneta mājas lapā, kur pieejama visa aktuālā
informācija par konkrēto piedāvājumu, ieskaitot kredīta pieteikšanas un noformēšanas nosacījumus.

Salīdzināšanas portāls Gudriem.lv savu darbību uzsāka 2009.gadā. Tas ir neatkarīgs interneta resurss,
kura lietotājiem ir iespēja patstāvīgi salīdzināt dažādu pakalpojumu cenas. Ja sākotnēji portāls piedāvāja
salīdzināt tikai Latvijas tirgū pieejamo mobilo operatoru tarifu plānus, šodien iespējams salīdzināt arī
priekšapmaksas kartes, depozītus, ātros kredītus, OCTA polises, ceļojumu apdrošināšanas piedāvājumus,
interneta un TV pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, kā arī kolektīvās iepirkšanās interneta vietņu

piedāvājumus. Drīzumā Gudriem.lv lietotājiem būs pieejamas vēl vairāku aktuālo pakalpojumu
salīdzināšanas iespējas.
Dmitrijs Zaznovs: tālr. – (+371) 26019321, e-pasts – info@gudriem.lv, interneta mājas lapa –
www.gudriem.lv.

