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Katru mēnesi Latvijā - apmēram 1000 jaunu ātro kredītu ņēmēju
Trešā daļa Latvijas iedzīvotāju vismaz vienu reizi izmantojusi ātrās kreditēšanas pakalpojumus,
turklāt gandrīz 60 procenti no šo kredītu ņēmējiem ir izmantojuši pakalpojumu vairāk nekā vienu
reizi, secinājis salīdzināšanas portāls Gudriem.lv.
Gudriem.lv aptaujā noskaidrojies, ka 29 procenti respondentu nekad nav ņēmuši ātros kredītus, turklāt 17
procenti aptaujāto min, ka nekad to nedarīs. No tiem, kas lieto ātro kredītu pakalpojumus, 59 procenti šos
kredītus ir ņēmuši vairāk nekā vienu reizi. Pēc aptaujas datiem, neapmierināti ar ātrajiem kredītiem ir tikai 4
procenti respondentu.
„Mēs redzam kā aug pieprasījums pēc ātrajiem kredītiem. Pirms pāris gadiem ātro kredītu tarifu salīdzināšana
šķistu pilnīgi eksotisks serviss, bet tagad tas ir ļoti pieprasīts. Pa šo laiku arī trīskārt pieaudzis ātro kredītu
devēju skaits,” stāsta Gudriem.lv pārstāvis Dmitrijs Zaznovs.
Savukārt Latvijas ātro kredītu devēju asociācijas (LĀKDA) statistika papildina ainu ar šādu informāciju - aptuveni
24% ātro kredītu ņēmēju ir lietojuši šo pakalpojumu divas reizes, 13 % - 3 reizes, 9% - 4 un vairāk reizes. Katru
mēnesi LĀKDA biedru (10 kompāniju) jauno kredītņēmēju skaits pieaug par apmēram tūkstoti, taču kopējais
klientu skaits, salīdzinot ar aizvadīto gadu, gandrīz nav mainījies. „Šovasar novērojam nelielu ātro kredītu
ņemšanas kritumu – apmēram par 15 procentiem. Tas ir saistīts ar to, ka cilvēki šajā gadalaikā mazāk laika
pavada pie datora,” skaidro (LĀKDA) valdes priekšsēdētājs Dāvis Sīmanis.
Pēc Gudriem.lv datiem, 37 procenti kredītņēmēju no ātro kredītu firmām aizņēmušies vairāk nekā 150 latus. 23
procenti aizņēmušies summu no 100 līdz 150 latiem, bet aptuveni vienāds (attiecīgi 19 un 21 procenti) ir to
kredītņēmēju procents, kuri aizņēmušies līdz 50 latiem un no 50 līdz 100 latiem.
Parādnieku ātro kredītu ņēmēju vidū Latvijā nav daudz, pēc LĀKDA ziņām, aptuveni 15 procenti. „Parādniekus
var iedalīt trīs kategorijās: cilvēki ar īslaicīgām naudas grūtībām, gatavi dzēst kredītu trīs mēnešu laikā, cilvēki ar
ilgstošām naudas grūtībām, kuri zaudējuši darbu vai citus ienākumu avotus, savukārt trešajā grupā ietilpst
ļaunprātīgie nemaksātāji, kuri jau sākotnēji nav plānojuši atdot ātro kredītu. Pēdējā kategorijā galvenokārt
ietilpst jauni cilvēki, vecumā līdz 25 gadiem. Ja šos 15 procentus parādnieku sadala, attiecīgi pirmajā grupā ir
5%, otrajā 8% un trešajā – apmēram 2%,” skaidro Dāvis Sīmanis.
Ņemot vērā, ka ātro kredītu tirgū pieaug neētisku kredīta atgūšanas paņēmienu skaits, daži LĀKDA biedri ar
problemātisko kredītu atgūšanu nolēmuši nodarboties paši. „Ātro kredītu uzņēmumam, kurš vēlas darboties
ilgstoši, ir ļoti svarīgi, lai klients atgrieztos,” piebilst LĀKDA valdes priekšsēdētājs. Viņš uzsver, ka labas prakses
kodekss liedz ātro kredītu firmām piedzīt procentus, kuru summa jau ir pārsniegusi kredīta pamatsummu. Lai
garantētu šī nosacījuma ievērošanu, daudzas ātro kredītu firmas ar aizdevumu atgūšanu sākušas nodarboties
pašas. „Lielāko daļu problemātisko kredītu izdodas atgūt trīs mēnešu laikā, taču ir arī gadījumi, kad aizdevuma
atgūšana notiek gadu vai pat ilgāk,” teic Dāvis Sīmanis.
Gudriem.lv aicina Latvijas iedzīvotājus aizņemties atbildīgi, pirms ātrā kredīta noformēšanas rūpīgi izvērtējot
visus dažādu firmu kreditēšanas nosacījumus, kas pieejami salīdzināšanas portālā Gudriem.lv.

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) 29136065, e-pasts – info@gudriem.lv, interneta mājas lapa – www.gudriem.lv.

