AIZDEVUMA LĪGUMA TRANSPORTLĪDZEKĻA IEGĀDEI VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA
1.1. Šis aizdevuma līgums (turpmāk tekstā – Līgums) ir noslēgts starp
Aizdevēju un Aizņēmēju un sastāv no Līguma Pamatnoteikumiem,
Līguma Vispārējiem noteikumiem un Maksājumu grafika. Līgumā
lietotais termins „Maksājumu grafiks“ attiecas arī uz koriģēto Maksājumu
grafiku.
1.2. Noslēdzot Līgumu, Aizdevējs piešķir Aizņēmējam Līguma
Pamatnoteikumos norādīto Aizdevumu Aizdevuma summas apmērā, bet
Aizņēmējs apņemas Līgumā paredzētajā kārtībā atmaksāt Aizdevumu, kā
arī veikt citus Līgumā paredzētos maksājumus.
1.3. Aizņēmējs izsaka savu piekrišanu Līgumam, parakstot to (papīra
formā vai elektroniskā formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).
Ja Līgums tiek parakstīts papīra formā, tad Aizņēmējs patur vienu Līguma
eksemplāru. Aizdevēja piekrišanu Līguma noslēgšanai apliecina
Aizdevēja veikts Aizdevuma pārskaitījums uz Līguma Pamatnoteikumos
norādīto Aizņēmēja bankas kontu, norādot Līguma references numuru.
Līguma references numurs ir numurs, ko ģenerē Aizdevēja informācijas
sistēma, izsniedzot Aizdevumu Līgumā noteiktajā kārtībā, un kas tiks
norādīts arī Aizdevēja nosūtītajos rēķinos Aizņēmējam. Aizdevēja
paraksts uz Līguma nav nepieciešams. Pie nosacījuma, ja Aizņēmējs ir
parakstījis Līgumu, Līgums stājas spēkā brīdī, kad Aizdevējs pārskaitījis
Aizdevumu Aizņēmējam uz Pamatnoteikumos norādīto Aizņēmēja
bankas kontu. Aizdevums ir uzskatāms par izsniegtu Aizņēmējam ar
Aizdevuma pārskaitījuma uz Pamatnoteikumos norādīto Aizņēmēja
bankas kontu veikšanas brīdi.
1.4. Neskatoties uz to, ka Aizņēmējis ir izteicis savu piekrišanu Līguma
noslēgšanai, to parakstot, Aizdevējam ir tiesības nepiešķirt Aizdevumu,
nepaskaidrojot iemeslus, izņemot, ja atteikums pamatots ar ziņām no
datubāzēm par Aizņēmēja ienākumiem vai maksājumu saistību izpildi.
Uzskatāms, ka Aizdevējs ir atteicies piešķirt Aizdevumu, ja Aizdevējs to
nav izsniedzis 30 dienu laikā no brīža, kad Līgumu parakstījis Aizņēmējs
(ja vien Aizdevējs nepārprotami rakstveidā nav informējis Aizņēmēju par
šī termiņa pagarināšanu). Šādā gadījumā uzskatāms, ka Līgums nemaz
nav noslēgts, tomēr spēku saglabā Līguma Vispārējo noteikumu 5.nodaļā
sniegtā Aizņēmēja piekrišana datu apstrādei un informācijas sniegšanai,
kā arī Līguma Vispārējo noteikumu 6.2.punktā paredzētā Aizņēmēja
piekrišana turpmāko vienošanos slēgšanai distances līguma formā.
1.5. Līguma Vispārējo noteikumu 5.nodaļā visas minētās piekrišanas
(ieskaitot Aizdevēja tiesības saņemt un nodot datus un informāciju), kā
arī Līguma Vispārējo noteikumu 1.3., 1.4., 1.6. un 6.2.punkti stājās spēkā
ar brīdi, kad Aiznēmējs ir parakstījis Līgumu.
1.6. Aizņēmējs apliecina, ka Līguma sagatavošana, tā iesniegšana
Aizņēmējam parakstīšanai un no Aizņēmēja parakstītā Līguma
saņemšana, nenozīmē Aizdevēja apņemšanos izsniegt Aizdevumu.
Aizdevējs savu piekrišanu sniedz, pārskaitot Aizdevumu Aizņēmējam uz
Līguma Pamatnoteikumos norādīto Aizņēmēja bankas kontu.
2. AIZDEVUMA IZMANTOŠANA TRANSPORTLĪDZEKĻA
IEGĀDEI
2.1 Aizdevuma mērķis ir Aizņēmēja izvēlēta mehāniskā transportlīdzekļa
(turpmāk tekstā – transportlīdzeklis) iegāde. Aizņēmējam nav pienākuma
saskaņot ar Aizdevēju konkrētu iegādājamo transportlīdzekli.
Aizņēmējam ir pienākums izmantot visu Aizdevuma summu izvēlētā
transportlīdzekļa iegādei. Gadījumā, ja visa Aizdevuma summa nav bijusi
nepieciešama šim mērķim, Aizņēmējam nekavējoties jāpaziņo par to
Aizdevējam un jāatmaksā neizmantotā Aizdevuma daļa Līguma
Vispārējo noteikumu 3.11. punktā paredzētajā kārtībā.
2.2. Aizņēmējam ir pienākums 60 (sešdesmit) dienu laikā no Līguma
spēkā stāšanās brīža:
2.2.1. iegādāties transportlīdzekli, reģistrējot to īpašumā uz sava vārda;
2.2.2. nosūtīt iegādātā transporlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju
Aizdevējam pa e-pastu.
2.3. Ja Aizņēmējs neizpilda kādu no Līguma Vispārējo noteikumu 2.2.
apakšpunktos paredzētajiem pienākumiem, Aizņēmējam ir pienākums
nekavējoties pa e-pastu informēt par to Aizdevēju un atmaksāt
Aizdevējam visu Aizdevuma summu, kā arī Procentus par faktisko
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Aizdevuma lietošanas laiku un citus maksājumus, ja Aizņēmējam tādi ir
jāveic saskaņā ar Līgumu.
2.4. Ja Aizņēmējs neizpilda Līguma Vispārējo noteikumu 2.3. punktā
noteikto pienākumu, uzskatāms, ka puses vienojušās par Līguma darbības
turpināšanu. Ievērojot Aizdevēja kredītriska paaugstināšanos, neskatoties
uz Līguma Vispārīgo noteikumu 3.3. punktā noteikto, turpmāk Aizdevējs
ir tiesīgs par Aizdevuma lietošanu pieprasīt Procentus, kuru apmērs ir 4
procentpunkti virs Līguma Pamatnoteikumos noteiktā. Aizdevējs šīs
tiesības izmanto, nosūtot Aizņēmējam koriģētu Maksājumu grafiku
Līguma Vispārējo noteikumu 3.4. punktā paredzētajā kārtībā.
3. AIZDEVUMA ATMAKSA UN CITI MAKSĀJUMI
3.1. Par Aizdevuma izsniegšanu Aizņēmējs Aizdevuma izsniegšanas
brīdī maksā Līguma Pamatnoteikumos norādīto Komisijas maksu par
izsniegšanu. Komisijas maksa par izsniegšanu tiek pievienota Aizdevuma
summai (tas ir, Aizdevuma summa tiek palielināta par Aizdevuma
izsniegšanas komisijas maksas apmēru). Šo Komisijas maksu par
izsniegšanu kopā ar Aizdevumu Aizņēmējs atmaksā Līguma Vispārējo
noteikumu 3.2. punktā noteiktajā kārtībā (tāpat kā Aizdevumu).
3.2. Aizņēmējs atmaksā Aizdevumu pa daļām ikmēneša maksājumos
atbilstoši
Līguma
Pamatnoteikumos
norādītajam.
Līguma
Pamatnoteikumos Aizdevuma termiņš norādīts pilnos mēnešos, taču tas
var būt par nepilnu kalendāro mēnesi īsāks vai garāks, ja faktiskais
Aizdevuma izsniegšanas datums nesakrīt ar atmaksas datumu. Līdz katra
mēneša 31.datumam Aizdevējs uz Līguma Pamatnoteikumos norādīto
Aizņēmēja elektroniskā pasta adresi nosūta rēķinu par Aizņēmēja
veicamajiem maksājumiem saskaņā ar šo Līgumu. Rēķina nesaņemšana
neatbrīvo Aizņēmēju no pienākuma veikt maksājumus saskaņā ar šo
Līgumu. Gadījumā, ja Aizņēmējs nav saņēmis Aizdevēja rēķinu piecas
darba dienas pirms Maksājumu grafikā noteiktā maksājumu termiņa, tad
viņam ir pienākums par to informēt Aizdevēju un lūgt atkārtoti nosūtīt
rēķinu. Ja tomēr vienu darba dienu pirms Maksājumu grafikā noteiktā
termiņa Aizņēmējs nav saņēmis Aizdevēja rēķinu, tad viņam ir
pienākums veikt maksājumus saskaņā ar Maksājumu grafiku.
3.3. Par Aizdevuma lietošanu Aizņēmējs ik mēnesi maksā
Pamatnoteikumos norādītos Procentus.
3.4. Kopējā ikmēneša maksājuma summa Aizdevuma summas un
Procentu samaksai ir nemainīga, izņemot pirmo maksājumu, kurš var būt
atšķirīgs. Maksājumu grafikā ir sniegta ilustratīva informācija par
veicamajiem maksājumiem, tomēr tā var mainīties atbilstoši faktiskajam
Aizdevuma summas izsniegšanas brīdim un līdz ar to Aizņēmējam
maksājumus ir pienākums veikt saskaņā ar Aizdevēja rēķinu. Pirmais
maksājums veicams nākamajā mēnesī no Aizdevuma izsniegšanas,
izņemot gadījumu, ja Aizdevums faktiski izsniegts no 26. līdz 31.
datumam – tad pirmais maksājums veicams aiznākamajā mēnesī. Pēc
Aizdevuma izsniegšanas Aizdevējs nosūta Aizņēmējam koriģēto
Maksājumu grafiku, tomēr tā nesaņemšana neatbrīvo Aizņēmēju no
maksājuma saistībām. Koriģētajam Maksājumu grafikam nav jābūt
parakstītam no Aizdevēja puses.
3.5. Maksājumu kavējumu gadījumā Aizņēmējs maksā Nokavējuma
procentus pēc likmes 45% gadā no kavētā maksājuma apmēra par katru
dienu. Jebkurā gadījumā kopējais Nokavējuma procentu apmērs nav
lielāks par 36 procentpunktiem virs Procentu likmes gadā.
3.6. Aizdevējs ir tiesīgs pirms termiņa pieprasīt nekavējoties atmaksāt
visu neatmaksāto Aizdevumu un citus maksājumus, kas Aizņēmējam
jāmaksā saskaņā ar Līgumu, šādos gadījumos:
3.6.1. ja Aizņēmējs kavē maksājumu vairāk nekā 30 dienas;
3.6.2. ja pirms Līguma noslēgšanas Aizņēmējs apzināti iesniedzis
Aizdevējam nepatiesu informāciju;
3.6.3. ir pasludināts Aizņēmēja maksātnespējas process;
3.6.4. ja Aizņēmējs neiesniedz Līguma Vispārējo noteikumu 7.4.punktā
paredzēto informāciju vai dokumentus.
3.7. Ja Aizdevējs Aizņēmējam nosūta vēstuli ar atgādinājumu par kavētu
maksājumu vai vēstuli par pirmstermiņa Aizdevuma atmaksas
pieprasīšanu Līguma Vispārējo noteikumu 3.6. punktā noteiktajos
gadījumos, Aizņēmējam ir pienākums apmaksāt Aizdevēja izdevumus
7.00 EUR apmērā par katru vēstuli.
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3.8. Visus no Līguma izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot
tos uz Līguma Pamatnoteikumos norādīto Aizdevēja bankas kontu,
norādot Līguma references numuru un saskaņā ar Aizdevēja nosūtītajiem
rēķiniem (bet papildus ievērojot Līguma Vispārējo noteikumu 3.2.punktā
noteikto). Maksājuma saistība uzskatāma par izpildītu brīdī, kad
maksājums ieskaitīts Aizdevēja kontā un Aizdevējs saņēmis informāciju
par maksājuma mērķi.
3.9. Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek segti šādā secībā: (i)
Procenti; (ii) Nokavējuma procenti; (iii) Aizdevuma pamatsummas
maksājumi un (iv) citi maksājumi. Aizdevējs var noteikt citu
Aizņēmējam labvēlīgāku secību.
3.10. Aizņēmējs ir tiesīgs pilnībā atmaksāt Aizdevumu pirms Līgumā
noteiktā termiņa, maksājot Procentus tikai par faktisko Aizdevuma
lietošanas laiku, kā arī citus maksājumus, ja Aizņēmējam tādi ir jāveic
saskaņā ar Līgumu. Šādā gadījumā Aiznēmējs vismaz 15 dienas iepriekš
iesniedz Aizdevējam rakstveida iesniegumu par Aizdevuma
pirmstermiņa atmaksu.
3.11. Aizņēmējs ir tiesīgs pirms termiņa atmaksāt Aizdevumu arī daļēji.
Šādā gadījumā Aizņēmējs piecu darba dienu laikā pirms maksājuma
veikšanas iesniedz Aizdevējam rakstveida iesniegumu par savu tiesību
izmantošanu pirms termiņa daļēji atmaksāt Aizdevumu, bet Aizdevējs
atbilstoši koriģē Maksājumu grafiku, piemērojot Procentus tikai par
faktisko Aizdevuma atlikumu, atbilstoši samazinot Aizdevuma atmaksas
termiņu, maksimāli saglabājot līdzšinējo kopējā ikmēneša maksājuma
apmēru. Uz koriģēto Maksājumu grafiku attiecināmi Līguma Vispārējo
noteikumu 3.4. punktā paredzētie nosacījumi. Ja Aizņēmējs ir veicis
Aizdevuma atmaksu lielākā apmērā nekā viņam tas ir jāveic saskaņā ar
Līgumu un piecu darba dienu laikā pirms maksājuma veikšanas Aizdevējs
nesaņem Aizņēmēja iesniegumu par daļēju Aizdevuma atmaksu, Līgumā
noteiktajā maksājuma dienā, kad jāveic nākamais maksājums, atlikusī
saņemtā summa tiek novirzīta šī nākamā (vai nākamo) maksājuma
segšanai.
3.12. Pamatojoties uz vispārējām tendencēm Latvijas komercbanku
kredītresursu tirgū, Aizdevējs ir tiesīgs vienpusēji mainīt Procentu likmi
vienu reizi gadā ar nosacījumu, ka pēc Līguma noslēgšanas ir pagājuši
vismaz 12 mēneši. Aizdevējs informē Aizņēmēju par šādu Procentu
likmes vienpusēju maiņu šī Līguma Vispārējo noteikumu 7.1. punktā
noteiktajā kārtībā vismaz 60 dienas iepriekš, kuru laikā Aizņēmējs ir
tiesīgs informēt Aizdevēju par Aizdevuma pirmstermiņa atmaksu un
veikt Aizdevuma pirmstermiņa atmaksu pilnā apmērā. Ja šajā laika
periodā
Aizņēmējs nav informējis Aizdevēju par Aizdevuma
pirmstermiņa atmaksu un veicis Aizdevuma pirmstermiņa atmaksu, tad
nākošajā dienā pēc šī laika perioda notecēšanas ir uzskatāms, ka ir spēkā
stājies jaunais Procentu likmes apmērs.
4. ATTEIKUMA TIESĪBAS
4.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, 14 dienu
laikā no Aizdevuma izsniegšanas iesniedzot attiecīgu rakstveida
paziņojumu Aizdevējam.
4.2. Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties, taču ne vēlāk kā 30 dienu
laikā no paziņojuma iesniegšanas, pilnībā atmaksāt Aizdevumu un
Procentus, kas aprēķināti līdz Aizdevuma pilnīgas atmaksas dienai.
5. DATU APSTRĀDE
5.1. Aizņēmējs piekrīt, ka jebkāda Aizņēmēja sadarbība ar Aizdevēju, tai
skaitā saziņa ar Aizdevēju, pieteikuma iesniegšana vai Aizdevēja
pakalpojumu izmantošana, ietvers Aizdevēja veiktu Aizņēmēja personas
datu, tādu kā vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija,
transakciju un kontu dati, u.c., apstrādi. Datu apstrāde var ietvert gan
Aizņēmēja sniegtos datus, gan datus, ko Aizdevējs radījis vai ieguvis no
citiem avotiem. Informācija par Aizņēmēja personas datu apstrādi ir
iekļauta Aizdevēja Paziņojumā par privātumu, kas publicēts Aizdevēja
mājas lapā (https://www.tfbank.lv/pazinojums-par-privatumu/).
5.2. Kad tas ir nepieciešams līguma izpildei, Aizdevējs var izmantot
automātiskus lēmumus par aizdevuma piešķiršanu.
5.3. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs apstrādās (tai skaitā ievāks,
uzglabās, nodos) datus par Aizņēmēju, tai skaitā viņa mantisko stāvokli
un saistībām, ar mērķi izvērtēt Aizņēmēja maksātspēju un novērtēt
Aizdevēja kredītrisku, veidot Aizņēmēja kredītvēsturi, nodrošināt iespēju
citiem Aizņēmēja kreditoriem viņu interešu aizsardzības nolūkos
iepazīties ar Aizņēmēja kredītvēsturi un aktuālajām saistībām pret
Aizdevēju, novērst krāpšanas mēģinājumus.
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5.4. Aizdevējam ir tiesības veikt Aizņēmēja datu apstrādi Līguma
noslēgšanas, administrēšanas un izpildes vajadzībām, kā arī lai izpildītu
normatīvajos aktos noteiktus pienākumus un aizsargātu savas aizskartās
vai apstrīdētās tiesības.
5.5. Aizdevējam ir tiesības apstrādāt Aizņēmēja datus arī statistisku,
tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai un analīzei, klienta
aptauju veikšanai un riska vadības mērķiem, kā arī Aizdevēja produktu
un pakalpojumu mārketinga mērķiem, pamatojoties uz Aizņēmēja klienta
attiecībām ar Aizdevēju. Aizdevējs var veikt Aizņēmēja uzvedības analīzi
pielāgota mārketinga mērķiem.
5.6. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs datus vai informāciju par Aizņēmēju
un Līgumu ir tiesīgs nodot un saņemt no šādām personām un datu bāzēm:
(a) Aizdevēja grupā ietilpstošās sabiedrības,
(b) Iedzīvotāju reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra, Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, VAS “Ceļu
satiksmes drošības direkcija”, citas valsts iestādes, kredītinformācijas
biroji, parādvēstures datubāzes, kā arī citi reģistru vai informācijas
sistēmu turētāji vai pārziņi, no kuriem Aizdevējs ir tiesīgs saņemt vai
nodot datus vai informāciju uz normatīvo aktu vai līguma pamata;
(c) personai, kurai ir nodoms cesijas ceļā iegūt prasījumu pret Aizņēmēju
vai kura iegūst šīs prasījuma tiesības; vai kura iegūs vai ir ieguvusi
Aizdevēja saistības saskaņā ar kredītiestādes uzņēmuma pārēju,
reorganizāciju vai citu līdzīgu procesu;
(d) personām, kuras saistībā ar Līgumu sniedz Aizdevējam pakalpojumus
vai ar kurām Aizdevējs citādi sadarbojas, lai Aizdevējs varētu sniegt
pakalpojumu saskaņā ar Līgumu, izpildīt Aizdevēja saistības vai
nodrošināt savu darbību vai funkciju izpildi, ja Aizdevēja datu vai ar
Līgumu saistītās informācija izpaušana ir nepieciešama attiecīgā
pakalpojuma saņemšanai vai attiecīgajai sadarbībai;
(e) citām trešajām personām, lai aizsargātu Aizdevēja likumīgās tiesības
vai gadījumos, kad Klients nav pienācīgi pildījis no Līguma izrietošās
saistības (piemēram, personām, kas uz līguma pamata sniedz Aizdevējam
parādu atgūšanas pakalpojumus).
6. LĪGUMA DARBĪBA UN TURPMĀKĀS VIENOŠANĀS
6.1. Līgums ir spēkā, kamēr Līguma puses ir izpildījušas no Līguma
izrietošās saistības.
6.2. Puses vienojas, ka turpmāk vienošanās par jaunu aizdevumu vai
Aizdevuma summas palielināšanu, kā arī vienošanās par grozījumiem
Līgumā var tikt noslēgtas distances līguma formā (e-pasts, sms, tālrunis).
Šādu grozījumu slēgšanai Aizdevējs izmanto Līguma Pamatnoteikumos
norādīto Aizņēmēja kontaktinformāciju.
7. PUŠU SAZIŅA
7.1. Visi pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un
nosūtāmi otrai pusei pa pastu vai e-pastu vai izmantojot Līguma
Pamatnoteikumos norādīto kontaktinformāciju. Par kontaktinformācijas
izmaiņām Aizņēmējs informē Aizdevēju rakstiski (papīra formā vai
elektroniskā formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu). Aizņēmējs
apņemas rūpīgi sekot, lai viņa elektroniskās saziņas līdzekļi nenonāktu
citas personas rīcībā. Aizdevējs papildu informāciju īsziņas veidā var sūtīt
uz Līguma Pamatnoteikumos noteikto Aizņēmēja mobilā telefona
numuru.
7.2. Aizņēmējam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā informēt
Aizdevēju par šādām izmaiņām viņa datos: pilsonība, pastāvīgās
dzīvesvietas valsts, personas kods, nodarbošanās.
7.3. Aizņēmējam ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt no Aizdevēja
izrakstu par Aizdevuma faktisko atmaksu un veicamajiem maksājumiem.
7.4. Aizņēmējam ir pienākums sniegt Aizdevējam tā pieprasīto
informāciju un dokumentus, kas Aizdevējam nepieciešami, lai veiktu
klienta izpēti saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanas jomas normatīvajiem aktiem.
8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Ja starp Vispārējiem noteikumiem un Pamatnoteikumiem rodas
pretruna, piemērojami ir Pamatnoteikumi.
8.2. Jebkurš strīds saistībā ar Līgumu un tā izpildi tiek risināts Latvijas
Republikas tiesā. Aizņēmējs papildus ir tiesīgs vērsties Patērētāju
ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā,
8.3. Līgumam piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.
8.4. Aizdevēja uzraudzības iestāde ir Zviedrijas Finanšu uzraudzības
iestāde (Finansinspektionen), pasta adrese Box 7821, SE-103 97
Stockholm, Zviedrija.
E-PASTS
info@tfbank.lv

REĢISTRĀCIJAS NUMURS
556158-1041

