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Internetā izveidots pakalpojums, kas ļauj salīdzināt ātros kredītus
Interneta vietne Gudriem.lv paplašinājusi salīdzināmo pakalpojumu klāstu, izveidojot
Latvijā pirmo ātro jeb īsziņu kredītu devēju reitingu, kas tiek veidots, datu apstrādes
kalkulatorā ievadot potenciālā kredītņēmēja aizdevuma prasības. Gudriem.lv
iespējams salīdzināt visas tirgū esošās ātro aizdevumu izsniegšanas firmas un
pieteikties piemērotāko nosacījumu kredītam, kas nodrošina iespēju nepārmaksāt
par vienādu summu un termiņu aizdevumiem.
Ātro aizdevumu pieprasījums un uzņēmumu konkurence palielinās. Gudriem.lv
pārstāvis Dmitrijs Zaznovs informē: „Mēs izvēlējāmies salīdzināt ātros kredītus, jo to
nosacījumi nereti ļoti atšķiras. Mūsu salīdzināto aizdevumu reitinga listē var redzēt,
ka divas firmas piesaista jaunos klientus ar bezmaksas jeb bezprocentu kredītu
piedāvājumu. Tas nozīmē, ja klients vēlas aizņemties Ls 50 uz 2 nedēļām, tad pēc šī
termiņa viņam jāatdod tie paši Ls 50 – tātad, ņemot pirmo kredītu, netiek piemēroti
nekādi procenti. Šobrīd vērojama tendence, ka klienti, kas ir bijuši apmierināti ar
pirmā aizdevuma apkalpošanu, izvēlas pieteikties arī nākamajam aizdevumam, kam
jau tiek piemēroti kredītprocenti.
Klienti kredītus ar īsziņas starpniecību savā bankas kontā saņem stundas laikā un
pat ātrāk. Tas nozīmē, ka, ieraugot veikalā sev nepieciešamu produktu ar lielisku
atlaidi, bet konstatējot, ka makā vai kredītkartē nav pietiekami daudz līdzekļu, šo
preci tomēr ir iespējams iegādāties. Kredītņēmēji saņemto naudu izmanto arī
neplānotu izdevumu nodrošināšanai, piemēram, par ārstniecību, remontu vai
komunālajiem pakalpojumiem.”
Ņemot vērā mikrokreditēšanas tirgus līdera
rezultātus, Latvijā ik dienu tiek izsniegti 300
kredītu izsniegts iedzīvotājiem vecumā no 25
ienākumiem no 200 līdz 250 latiem. Biežākās
apmērā ar atmaksas termiņu uz 14 dienām.

SMScredit Group veiktā pētījuma
līdz 400 ātro aizdevumu. Visvairāk
līdz 40 gadiem ar vidējiem mēneša
aizdevuma summas ir 50 un 100 Ls

Ātro kredītu saņemšanas kārtība klientam ir vienkārša - nepieciešams reģistrēties
internetā un nosūtīt pieteikuma īsziņu no mobilā tālruņa. Atbildi par kredīta
piešķiršanu vai atteikumu firma nepilnas pusstundas laikā nosūta ar īsziņu. Lai
saņemtu kredītu bankā, jāiesniedz dažādi dokumenti, savukārt ātros kredītus
klientiem piešķir bez jebkādām izziņām, dokumentiem vai galvotājiem. Lielākoties
iespējams aizņemties no 25 līdz 200 latiem uz termiņu no 5 līdz 30 dienām. Šādus
kredītus var saņemt gandrīz jebkurš pilngadīgs Latvijas iedzīvotājs ar pozitīvu
kredītvēsturi. Aizdevuma atmaksu par papildus komisijas maksu var pagarināt.
Atsevišķos uzņēmumos piešķiramās aizdevuma summas var būt lielākas, taču
Gudriem.lv piedāvā salīdzināt tieši vienādo kredītu nosacījumu piedāvājumus.
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Par Gudriem.lv
Gudriem.lv ir no pakalpojumu sniedzējiem neatkarīga interneta vietne, kas no 2009.
gada salīdzina konkurējošu piedāvājumu izmaksas, pēc klienta noteiktām prasībām
izveido piemērotāko produktu reitingu un nosaka ietaupījuma apmēru. Gudriem.lv
aicina izmantot tirgū izdevīgāko.
Šobrīd mājas lapā var salīdzināt visus Bite, LMT un Tele2 mobilo operatoru
pastāvīgo pieslēgumu veidus, kā arī pieteikties jaunam tarifu plānam vai
priekšapmaksas kartei. Tāpat Gudriem.lv iespējams salīdzināt 10 vadošo
apdrošinātāju OCTA polišu cenas un 9 ātro kredītu devēju piedāvājumus.
Papildu informācija:
Inese Irbe
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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www.gudriem.lv
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