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Uz Jūsu vēstulē no 07.10.2011.g. Nr.21-03/5929-P-248 norādītajiem pārkāpumiem ,
kurus Jūs konstatējāt mūsu noslēgtajos ar patērētājiem līgumos, paziņojam, ka SIA
„EVROKREDIT” noslēgtajos ar patērētājiem līgumos atzīst PTAC 2011.g 7.oktobra
vēstulē Nr.21-03/5929-P-248 konstatētos patērētāju tiesību aizsardzību regulējošo
normatīvo aktu pārkāpumus.
Līgumi, noslēgtie līdz 2011.g. 1.janvāris, punkti 3.3. un 4.3. bija izteikti šādā
redakcijā:
3.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs aizkavē šī līguma 3.2.punktā minēto maksājuma termiņu,
tas maksā Izpildītājam līgumsodu 8% (astoņi procenti) apmērā no kopējās atlīdzības
summas par katru nokavēto dienu.
4.3. Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kuri var rasties sakarā ar
šī līguma izpildi starp līgumslēdzējām pusēm, kā arī jebkuri strīdi, kas skar šā līguma
skaidrojumu un visu, kas saistīts ar tā saturu vai secinājumiem, kuri izriet no šī
līguma, vai strīdiem, kas saistīti ar pušu vai to tiesību pārmantotāju tiesībām,
pienākumiem un atbildību, nepanākot vienošanos, risināmi pēc Prasītāja izvēles:
Rīgas Šķīrējtiesā, Rīgā un saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu viena šķīrējtiesneša
sastāvā latviešu valodā, uz iesniegto dokumentu pamata, bez obligātas pušu
piedalīšanos tiesas procesā, vai Eiropas tautas tiesību šķīrējtiesā Rīgā, Artilērijas ielā
3/1-3/4 saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā latviešu
valodā, uz iesniegto dokumentu pamata, vai arī tiesā LR likumdošanā noteiktajā
kārtībā.
Sabiedrība apņemas noslēgtajos ar patērētājiem līgumos, kuros tika ietverti un
piemēroti līguma punkti kā augstāk norādītie līguma 3.3. un 4.3. apakšpunkti,
turpmāk piemērot tos sekojošā redakcijā:
3.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs aizkavē šī līguma 3.2. punktā minēto maksājuma termiņu,
tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no
neatmaksātās atlīdzības summas par katru nokavēto dienu.
4.3. Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kuri var rasties sakarā ar
šī līguma izpildi starp līgumslēdzējām pusēm, kā arī jebkuri strīdi, kas skar šā līguma
skaidrojumu un visu, kas saistīts ar tā saturu vai secinājumiem, kuri izriet no šā
līguma, vai strīdiem, kas saistīti ar pušu vai to tiesību pārmantotāju tiesībām,
pienākumiem un atbildību, nepanākot vienošanos, risināmi LR vispārējās jurisdikcijas
tiesā.
Sabiedrība apliecina, ka pēc 2011.g. 1.janvāra Sabiedrība nav noslēgusi ar
patērētājiem nevienu patērētāja kreditēšanas līgumu.
Lūdzam PTAC augstāk minētās izmaiņas publicēt PTAC mājas lapā, lai tā būtu
pieejama patērētājiem.
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