Visizdevīgākie naudas aizdevumi
Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība „LAKRS KS” Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta
darbinieku arodbiedrības biedriem sniedz iespēju par visizdevīgākajām procentu likmēm saņemt
patēriņa kredītus. LAKRS KS sniedz arodbiedrības biedriem finanšu pakalpojumus jau kopš 2002.gada.
LAKRS KS finanšu pakalpojumus var izmantot arodbiedrības LAKRS biedri, kuri ir iestājušies
krājaizdevu sabiedrībā- iegādājušies 1 pamatpaju (15 EUR) un samaksājuši iestāšanās naudu (10 EUR).
Nenodrošinātais aizdevums
Lai saņemtu kredītu, jāaizpilda aizdevuma pieprasījums un jānoslēdz aizdevuma līgums. Aizdevumu
izsniedz pret izziņu par darba algu, neprasot cita veida garantijas. Maksimālā aizdevuma summa ir līdz
1000 eiro.
Gada procentu likmes:
1-12 mēneši 16%;
12-36 mēneši 19 %;
Aizdevumu iespējams nokārtot vienas darba dienas laikā.
Ievērībai- par katriem 300 eiro kredīta, aizņēmējam jāiegādājas 1 papildpaja!

Nodrošinātais aizdevums
Kredītu piešķir pēc Kredītkomitejas lēmuma, aizdevumu nodrošinot ar galvojumu vai ķīlu. Galvotājs
var būt aizņēmēja kolēģis, arodbiedrības biedrs. Maksimālais termiņš ir līdz 36 mēnešiem un
maksimālā aizdevuma summa ir līdz 8000 eiro.
Gada procentu likmes:
1-12 mēneši 16%;
12-36 mēneši 19 %;
12-36 mēneši 18% (aizdevumiem virs 1500 EUR);
Slēdzot līgumu, biedrs var izvēlēties, kādā laika periodā un kādās proporcijās kredīts tiks atmaksāts.
Aizdevumu iespējams nokārtot vienas darba dienas laikā.
Ievērībai- par katriem 300 eiro kredīta, aizņēmējam jāiegādājas 1 papildpaja!

Informācija par aizņēmēju (un galvotāju) tiks sniegta Latvijas Bankas Kredītu reģistrā.
Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt kredītu!
Izmaksu salīdzinājums*: Aizņemoties 500 euro uz 6 mēnešiem:
Komisijas maksa
LAKRS KS
vivus.lv
Open credit
Crediton.lv
viacredit
Big Bank
Credit24
Ātrais.lv

45 EUR
4 EUR

Ikmēneša kredīta
maksājums

Kopējie kredīta
izdevumi

87 EUR – 89 EUR
108,30 EUR
120,83 EUR
120,86 EUR
106,52 EUR
97,20 EUR
107.36 EUR
109,02 EUR

522 EUR – 534 EUR
649,80 EUR
724,98EUR
725,16 EUR
639,12 EUR
628,20 EUR
644,16 EUR
658,12 EUR

* Salīdzināšana veikta izmantojot publiski pieejamo kredītdevēju informāciju uz 05.09.2016.

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība „LAKRS KS”
Reģistrācijas Nr. 50003611111
Bruņinieku iela 29/31 – 503, Rīga, LV-1001
Tālrunis: 26391408, grāmatvede Iveta Flesnere
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