SIA “GRAND CREDIT” PAKALPOJUMU CENRĀDIS
Spēkā no 24.11.2011.

Aizdevuma noformēšanas izmaksas:
Aizņēmēja pieteikuma izskatīšana
Dokumentu noformēšana aizdevuma saņemšanai
Dokumentu noformēšana refinansēšanas gadījumā
Nodrošinājuma objekta apsekošana/novērtēšana
Ķīlas reģistrācija
Īpašuma apdrošināšana

Bezmaksas
No 2% no aizdevuma summas (min 150 LVL/213,43 EUR)
No 3% no aizdevuma summas (min 250 LVL/355,72 EUR)
No 80 LVL/113,83 EUR
25-70 LVL /35,57-99,60 EUR+0,1% no aizdevuma summas
Pēc apdrošinātāja cenrāža (0,1-0,3% no tirgus vērtības vai no
atjaunošanas vērtības, min.10 LVL/14,23 EUR)

Ar līguma noteikumu izmaiņām saistītie izdevumi:
Aizdevuma papildsummas izsniegšana
No 1% no izsniedzamās papildsummas (min 50 LVL/71,14 UER)
Aizdevuma atmaksas datuma maiņa (mēneša ietvaros)
Bezmaksas*
Aizdevuma termiņa pagarināšana
Bezmaksas*
Aizdevuma termiņa saīsināšana, jauna maksājumu grafika
sagatavošana Aizdevuma daļējas pirmstermiņa atmaksas
50 LVL/71,14 EUR
gadījumā un citas Aizdevuma līguma izmaiņas
Kredīta brīvdienu piešķiršana līdz sešiem mēnešiem
(pakalpojums pieejams, sākot no otrā mēneša pēc aizdevuma Bezmaksas
izsniegšanas)
1% vai 0,5% no pirmstermiņa atmaksājamās summas, saskaņā ar
Aizdevuma pirmstermiņa atmaksa
Aizdevuma līguma nosacījumiem
*Jāsedz tikai ar izmaiņām saistīto dokumentu notariālā apliecināšana un to reģistrācija zemesgrāmatā.

Citi pakalpojumi:
Izziņa par parāda saistību atlikumu
Atļauja ieķīlātā īpašuma pārdošanai
Piekrišana kārtējās hipotēkas reģistrēšanai
Izziņa par aizdevuma piešķiršanu
Nestandarta dokumentu sagatavošana pēc klienta
pieprasījuma
Paziņojuma nosūtīšana par līguma izbeigšanu
Īsziņas nosūtīšana
Vēstules (brīdinājuma) nosūtīšana aizņēmējam
Vēstules (brīdinājuma) nosūtīšana galvotājam vai ķīlas
devējam
Refinansēšanās dokumentu izskatīšana, saskaņošana,
refinansēšanās procesa uzraudzība, gadījumā, ja saistību
izpilde notiek refinansējot saistības pie cita kreditora un
refinansēšanas nodrošināšanai tiek izmantota savstarpējā
vienošanās starp SIA „Grand Credit”, Aizņēmēju un jauno
kreditoru.
Darījuma konta un ar to saistīto dokumentu izskatīšana,
saskaņošana, darījuma procesa uzraudzība, gadījumā, ja
saistību izpilde notiek pārdodot ieķīlāto īpašumu.

15 LVL/ 21,34 EUR**
20 LVL/ 28,46 EUR**
20 LVL/ 28,46 EUR**
10 LVL/14,23 EUR**
No 15 LVL/21,34 EUR**
10 LVL/14,23 EUR**
0,50 LVL/0,71 EUR
10 LVL/14,23 EUR
10 LVL/14,23 EUR

500 LVL/711,44 EUR***

300 LVL/426,86 EUR***

** Bez notariāla apliecinājuma
*** Neskaitot notariālo apliecinātu piekrišanu pārdošanai, kārtējas hipotēkas reģistrācijai par labu jaunajam kreditoram un
notariāli apliecinātu nostiprinājuma lūgumu hipotēkas dzēšanai

