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Latvijas iedzīvotāji netic bezmaksas kredītiem
Ceturtā daļa iedzīvotāju ir pārliecināti, ka Latvijas ātro kredītu uzņēmumi bezprocentu
kredītus saviem jaunajiem klientiem nepiedāvā, liecina preču un pakalpojumu cenu
salīdzināšanas portāla Gudriem.lv un sociālā tīkla Draugiem.lv veiktās aptaujas rezultāti.
Tomēr šāda veida pakalpojumu kā mārketinga instrumentu jaunu klientu piesaistei praktizē
aptuveni puse kreditoru.
Atbildot uz aptaujas jautājumu «Cik ātro kredītu uzņēmumi, Tavuprāt, piedāvā iespēju noformēt pirmo
kredītu bez procentiem?», 25% respondentu ir norādījuši, ka to nepiedāvā neviens, jo kredītiestādēm tas
nav izdevīgi. Nedaudz mazāk jeb 17% aptaujāto uzskata, ka Latvijas ātro kredītu tirgū bezprocentu
aizdevumus var atļauties izsniegt tikai viens uzņēmums, 18% - ka to var atļauties trīs uzņēmumi, bet vēl
18% - ka šādu iespēju piedāvā vairāk nekā 7 kreditori (pētījuma kopējais respondentu skaits – 60 797).
„Kad portāls Gudriem.lv savulaik ieviesa ātro kredītu salīdzināšanas pakalpojumu, iespēju noformēt savu
pirmo šāda veida kredītu bez procentiem saviem jaunajiem klientiem piedāvāja tikai retais uzņēmums.
Pirmie šo mārketinga paņēmienu sāka izmantot SMScredit.lv un viņu piemēram drīz sekoja citi. Tādējādi
taisnība ir tiem aptaujas dalībniekiem, kuri norādīja, ka bezprocentu ātros kredītus saviem jaunajiem
klientiem šobrīd piedāvā vairāk nekā 7 uzņēmumi,” aptaujas rezultātus komentē portāla Gudriem.lv
valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Zaznovs, piebilstot, ka pēdējo pāris gadu laikā konkurence šajā nozarē tik
ļoti saasinājusies, ka uzņēmumi, lai piesaistītu aizvien jaunus klientus, ir spiesti nākt klajā ar
piedāvājumiem, kuri nodrošina iespēju iegūt daļu pakalpojuma bez papildu maksas.
Vai bezprocentu kredītu politika atmaksājas? Nozares pārstāvju viedokļi šajā jautājumā atšķiras.
SMScredit.lv valdes priekšsēdētājs Alberts Pole atklāj, ka laikā, kad kompānija sākusi piedāvāt saviem
jaunajiem klientiem iespēju noformēt pirmo kredītu bez procentiem, iedzīvotāju interese par šo
pakalpojumu bijusi ļoti liela. Šis uzņēmums faktiski ieviesa jaunus spēles noteikumus ātro kredītu tirgū,
kas šobrīd jau tiek uzskatīti par normu. „Nebija gluži tā, ka visi mūsu jaunie klienti, kuri noformēja savus
pirmos kredītus bez procentiem, kļuva par mūsu patstāvīgajiem klientiem. Tajā pašā laikā ir ļoti daudz arī
tādu klientu, kuriem otro un nākamos aizņēmumus šķiet vienkāršāk noformēt uzņēmumā, kurā jau ir viņu
kredītvēsture un kuram nav jāvērtē aizņēmējs no jauna,” tā uzņēmējs.
Savukārt KreditiJUMS pārstāve Olga Sulacka, komentējot pētījuma rezultātus, norāda: „Arī mēs laiku pa
laikam rīkojam akcijas, kuru ietvaros piedāvājam jaunajiem klientiem iespēju noformēt pirmo kredītu bez
maksas. Tomēr es neuzskatu, ka tam ir jākļūst par normu, jo kreditēšana – tas tomēr ir bizness, kuram
jānes peļņa. Turklāt šogad ātro kredītu tirgus spēlētājiem nenāksies viegli – būs jāpērk licences un
jāmaksā par pašu kapitāla palielināšanu. Šobrīd jau notiek uzņēmumu saplūšana un pārņemšana. Tie,
kuri izdzīvos, ieviesīs ātro kredītu tirgū jaunus noteikumus, un ir grūti prognozēt, vai bezprocentu kredītu
piedāvājumi tiks saglabāti.”
Gudriem.lv aicina Latvijas iedzīvotājus aizņemties atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt kredītu un
pirms lēmuma pieņemšanas izvērtēt visus kredīta nosacījumus, kas pieejami Gudriem.lv ātro kredītu
salīdzinātājā.
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.

