
 1. AS „UNIONS”, reģ.Nr. 40003116521, juridiskā adrese Baznīcas iela 
7, Rīga, LV-1010, darbojoties kā licencēts lombards (licences Nr. 
NK-2016-025), izsniedzot aizdevumus pret juvelierizstrādājumu rokas 
ķīlu fiziskām personām (turpmāk tekstā - Klients), kuras sasniegušas 18 
gadu vecumu. Klients tiek identificēts personīgi klātienē pēc derīga 
personu apliecinoša dokumenta (pases vai ID kartes) uzrādīšanas, 
noskaidrojot, vai Klients ir Latvijas Republikas rezidents vai Eiropas 
Ekonomiskās zonas rezidents. Normatīvajos aktos un  AS „UNIONS” 
iekšējās procedūrās noteiktos gadījumos AS „UNIONS” veic Klienta 
padziļinātu izpēti.

 2. Kreditēšanas un ķīlas līguma noteikumi sastādīti saskaņā ar 
2016.gada 25.oktobra LR MK noteikumiem Nr.691 „Noteikumi par 
patērētāju kreditēšanu”. Pieņemot ķīlu, tiek noformēta stingrās uzskaites 
veidlapa „Kreditēšanas un Ķīlas līgums” (turpmāk tekstā - Ķīlas līgums), 
kurā norāda Klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, telefona Nr., 
personu apliecinoša dokumenta nosaukumu, numuru un izdošanas 
datumu. Ķīlas līgums tiek noslēgts ar sekojošiem aizdevuma 
noteikumiem:

 2.1. Izsniedzot naudas aizdevumu pret ķīlu, tiek noteikts, ka  naudas 
aizdevums tiek aprēķināts un izsniegts EUR. Aizdevuma procenti tiek 
samaksāti ķīlas izpirkšanas dienā kopā ar aizdevuma summas atmaksu. 

 2.2. Par aizdevuma atmaksas nokavējumu tiek aprēķināti 
nokavējuma procenti 0,2% apmērā no neatmaksātās aizdevuma 
summas, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% no 
neatmaksātās aizdevuma summas. 30 dienu laikā pēc aizdevuma 
atmaksas termiņa beigām Klientam ir iespēja ķīlu izpirkt. Klienta kopējā 
civiltiesiskā atbildība pret AS „UNIONS” ir ierobežota ar ieķīlāto lietu.

 2.3. Klients var jebkurā laikā pirms aizdevuma atmaksas termiņa 
pilnīgi vai daļēji atmaksāt aizdevumu. 

 2.4.   Klienta veiktie maksājumi, kas attiecas uz Klienta saistību 
izpildi, kurām ir iestājies izpildes termiņš, tiek novirzīti Klienta saistību 
izpildei šādā secībā: 
  2.4.1. Nenomaksāto procentu dzēšanai;
  2.4.2. Aizdevuma pamatsummas dzēšanai;
  2.4.3. Nokavējuma procentu dzēšanai.

 2.5. AS „UNIONS” kā ķīlas ņēmējs pēc aizdevuma atmaksas termiņa 
notecējuma nogaida 30 dienas, bet pēc tam ir tiesīgs jebkurā brīdī pārdot 
ķīlu par brīvu cenu, saskaņā ar CL 1319.p., 1327.p. Ķīlas ņēmējam nav 
jāziņo Klientam par savu nodomu realizēt ķīlu, ja kopš aizdevuma 
atmaksas termiņa beigām ir pagājušas 30 dienas un Klients savas 
maksājuma saistības pret AS „UNIONS” nav izpildījis.

 2.6.   Ja Klients to rakstiski lūdz pirms aizdevuma atmaksas termiņa 
beigām, AS „UNIONS” var piešķirt Klientam aizdevuma atmaksas termiņa 
pagarinājumu līdz 30 dienām, to attiecīgi norādot Ķīlas līgumā. 
Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana iespējama ne vairāk kā divas 
reizes. Lūgums par aizdevuma termiņa pagarinājumu Klientam ir 
jāpiesaka ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pirms aizdevuma 
atmaksas termiņa beigām. Pagarinot aizdevuma atmaksas termiņu, 
Klients nomaksā aizdevuma procentus par iepriekšējo termiņu. 
Aizdevuma procenti par pagarinājuma termiņu maksājami ķīlas 
izpirkšanas dienā kopā ar aizdevuma summas atmaksu. Par katru 
aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanu Klients maksā Aizdevējam 
komisijas naudu 1.00 EUR apmērā.

 2.7. Rokas ķīla tiek novērtēta pēc ķīlas ņēmēja AS „UNIONS” valdes 
apstiprinātiem noteikumiem un ieskata. Rokas Ķīlas vērtība nav 
aizdevuma apjoms.

 3. Klients nes atbildību LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā 
par pretlikumīgi iegūtas (zagtas u.c.) mantas ieķīlāšanu un uz šādiem 
gadījumiem neattiecas Klienta atbildības pret AS „UNIONS” 
aprobežojums ar ieķīlāto lietu.

 4. Klientam, izpērkot ķīlu, jāuzrāda Ķīlas līguma pirmais eksemplārs 
un viņa personu apliecinošs dokuments. Nozaudējot Ķīlas līgumu, 
Klients iesniedz Ķīlas ņēmējam personas apliecinošu dokumentu un 
iesniegumu par ķīlas saņemšanu, kuru izskata attiecīgās filiāles vadītājs, 
saskaņojot to ar AS „UNIONS” vadību. Par nozaudēto Ķīlas līguma 
eksemplāru Aizņēmējs maksā soda naudu 1.00 EUR.

 5. Klientam ir tiesības izpirkt ķīlu jebkurā laikā pirms Ķīlas līgumā 
noteiktā termiņa. Šajā gadījumā, aizdevuma procenti tiek aprēķināti par 
aizdevuma lietošanas faktisko termiņu. Ķīla izpērkama tajā pašā AS 
„UNIONS” filiālē, kur tā ieķīlāta.

 6. Pieņemot ķīlu, Ķīlas ņēmējs Klientu brīdina par to, ka aizdevuma 
procentu maksājuma minimālā summa ir 2.00 EUR.

 7. Par ieķīlātajām vērtslietām, ja tās tiek nozaudētas vai sabojātas, 
Ķīlas ņēmējs atbild ķīlas novērtējuma summas apmērā, kura norādīta 
Līgumā. Ķīlas ņēmēja civiltiesiska atbildība un manta apdrošināta ADB 
Gjensidige.

 8. Ķīlas ņēmējs apņemas aizdevuma termiņa un tā pagarinājuma 
laikā nelietot ieķīlātās mantas, tās neieķīlāt un nenodot valdījumā 
trešajām personām. Saskaņā ar Civillikuma 1329.p., ja neizpirktā manta ir 
pārdota un pārdošanas ieņēmumi ir lielāki par Ķīlas ņēmēja prasījumu, 
pārpalikums izmaksājams Klientam, kuram saskaņā ar Civillikuma 1895. 
pantu ir tiesības to pieprasīt 10 gadu laikā.

 9. Klienta un AS „UNIONS” attiecības tiek regulētas saskaņā ar šiem 
darījuma noteikumiem, Ķīlas līgumu, Civillikumu, Patērētāju tiesību 
aizsardzības likumu un citiem LR likumiem un normatīvajiem aktiem. 
Uzraudzības iestāde ir LR Ekonomikas ministrijas Patērētāju tiesību 
aizsardzības centrs Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010.

 10. Klienta un AS „UNIONS” strīdus gadījumos, kas varētu rasties 
līguma izpildes gaitā, puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā, 
pusēm vienojoties. Neatrisinātie strīdi nododami izskatīšanai Latvijas 
Republikas tiesā. Klients ir tiesīgs arī vērsties Patērētāju tiesību 
aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā.

 11. Ja rokas ķīla iziet no Ķīlas ņēmēja valdījuma bez ķīlas turētāja 
vainas, t.i. noziedzīga nodarījuma rezultātā, tiek bojāta, vai iet bojā 
stihijas vai ugunsgrēka postījumu rezultātā utml., iestājoties „force 
majore” apstākļiem, tad Ķīlas ņēmējam ir tiesības vai nu atgriezt Klientam 
lietu ar līdzīgām īpašībām vai atlīdzināt tās vērtību saskaņā ar ķīlas 
novērtējumu, ieturot no Klienta visus maksājumus, uz kuru AS „UNIONS” 
ir tiesības.

 12. Šie noteikumi ir Ķīlas līguma neatņemama sastāvdaļa un Klients 
ar tiem tiek iepazīstināts pirms aizdevuma saņemšanas.

Ar līguma visiem punktiem iepazinos, tiem un ķīlas novērtējuma summai 
piekrītu

Klienta paraksts

APSTIPRINĀTI AS „UNIONS” valdes sēdē 2018. gada 26. novembrī
KREDITĒŠANAS UN ĶĪLAS LĪGUMA NOTEIKUMI AIZDEVUMA IZSNIEGŠANAI PRET ĶĪLU


