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Visas Latvijā pieejamās maksājumu kartes vienuviet
Portāls Gudriem.lv saviem lietotājiem piedāvā jaunu pakalpojumu – iespēju salīdzināt visas Latvijā
pieejamās maksājumu kartes (kā debetkartes, tā arī kredītkartes) un izvēlēties savām vajadzībām un
prasībām atbilstošāko vienuviet. Šis salīdzināšanas serviss piedāvā pilnīgāko informāciju par 170 visu 23
Latvijas banku izsniegtajām maksājumu kartēm, kas tiek regulāri atjaunota.
— Maksājumu karšu skaits Latvijā pēdējo desmit gadu laikā ir palielinājies četras reizes – šobrīd aktīvas ir
2,5 milj. banku kartes. To piedāvājums ir tik daudzveidīgs, ka patstāvīgi izvēlēties savām vajadzībām un
prasībām atbilstošāko kļūst aizvien grūtāk. Turklāt viena un tā paša veida maksājumu karšu gada maksa
dažādu banku piedāvājumos var būt ļoti atšķirīga. Tālab Gudriem.lv jaunais pakalpojums palīdz ne vien
veikt kvalitatīvu izvēli, bet arī būtiski ietaupīt, — raksturojot Gudriem.lv jauno pakalpojumu, norāda šī
portāla pārstāvis Dmitrijs Zaznovs.
Lai izvēlētos sev piemērotāko maksājumu karti, Gudriem.lv meklēšanas sistēmā jāievada atbilstoši
meklēšanas parametri: kartes veids (piemēram, MasterCard, American Express, VISA u.c.), ir vai nav
nepieciešamība pēc kredīta, kredīta vēlamais apjoms, kā arī papildu īpašības – brīvā dizaina iespēja,
virtuālās kartes opcija u.c. Tāpat karšu atlasi var veikt pēc bankas, kas īpaši nozīmīgi ir tiem lietotājiem,
kuri vēlas sadarboties tikai ar kādu konkrētu kredītiestādi, taču ne vienmēr ir informēti par aktualitātēm
tās karšu piedāvājumā.
Pēc nepieciešamo datu ievadīšanas Gudriem.lv meklēšanas sistēma sakārtos visus tirgū pieejamos karšu
piedāvājumus pēc diviem iespējamajiem kritērijiem: kartes gada maksa un nosaukums.
— Piemēram, ja mēs vēlamies atrast labākos maksājumu karšu MasterCard piedāvājumus ar iespēju iegūt
kredītu vismaz 500 latu vai divu minimālo mēnešalgu apmērā, Gudriem.lv sistēma, kad ievadīti
nepieciešamie parametri, piedāvā 29 šādu karšu variantus, kuru gada maksa atkarībā no bankas svārstās
no 10 līdz 80 latiem. Katrs no piedāvājumiem satur detalizētu informāciju par kartes noformēšanas un
saņemšanas iespējām: kredīta limits, gada procentu likme, kredīta brīvdienas, maksa par kredīta limita
pārsniegšanu, kredīta dzēšanas nosacījumi, kā arī priekšrocības, ko, noformējot to vai citu karti, saņem
tās lietotāji. — skaidro Dmitrijs Zaznovs. —Tāpat karšu salīdzinājuma tabulā pieejama informācija par
mazāk zināmām kartēm, kuras netiek īpaši reklamētas, taču ir pieejamas banku termiņnoguldījumu
īpašniekiem. Tik detalizētas informācijas par maksājumu kartēm, kas būtu pieejama vienuviet, nav
nevienā no Latvijas interneta vietnēm.
Kad lietotājs ir izvēlējies savām vajadzībām un prasībām atbilstošāko maksājumu karti, viņš ar viena
klikšķa palīdzību var nokļūt konkrētās bankas interneta mājas lapā, kur pieejama detalizēta informācija
par tās vai citas kartes noformēšanas un saņemšanas nosacījumiem.

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.

