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Par PTAC prasībām maksātspējas novērtējuma veikšanai kredītlīnijas produktam 
 
 
[1] Fintech Latvija Asociācija (turpmāk – Asociācija), ir saņēmusi informāciju no biedra, ka Patērētāju 
tiesību aizsardzības centrs (“PTAC”), izvērtējot procesu, kādā Sabiedrība izvērtē patērētāju 
maksātspēju, ir aicinājis Sabiedrībai paredzēt tās patērētāju maksātspējas izvērtēšanas procedūra 
noteikumu par atkārtotu maksātspējas vērtēšanu tiem patērētājiem, kuri kredītlīnijas ietvaros piesakās 
naudas izmaksai, ja no pēdējās Sabiedrības veiktās patērētāja maksātspējas izvērtēšanas ir pagājis 
viens gads vai vairāk. Šādas prasības pamatojums tieši neizriet no piemērojamajiem normatīvajiem 
aktiem.  
 
[2] Asociācija atzinīgi vērtē PTAC līdz šim veiktos uzraudzības pasākumus un normatīvajos aktos virzītās 
izmaiņas, kas atbilstoši PTAC apkopotajai informācijai ir devušas ievērojamu rezultātu kredītdevēju 
kredītportfeļa kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus, arī PTAC ir atzinis, ka daļa nepārdomātu izmaiņu 
normatīvajos aktos ir novedušas pie ievērojamas tirgus dalībnieku skaita samazināšanās. Asociācijas 
pārstāvētie tirgus dalībnieki jau šobrīd darbojas stingri regulētā vidē, un informāciju, kas nepieciešama 
dažādu regulatīvo prasību izpildei, saņem uz nevienlīdzīgiem noteikumiem, salīdzinot ar kredītiestādēm.  
 
[3] Tādēļ vēlamies uzsvērt, ka jebkādas papildus prasības, kas nozares dalībniekiem tiek noteiktas gan 
normatīvā regulējuma veidā, gan arī kā iestādes ieteikumi, būtu vēlams rūpīgi apsvērt un izdiskutēt ar 
nozari. Prasība ieviest ikgadēju Sabiedrības klientu maksātspējas novērtēšanu tirgus dalībniekiem 
nozīmē apjomīgu administratīvo un finanšu resursu ieguldījumu, tādēļ nav atbalstāma prakse, kad 
uzraugošā iestāde šādas prasības izvirza atsevišķiem tirgus dalībniekiem, neveicot dialogu ar nozares 
spēlētājiem kopumā. Papildus visam iepriekš minētajam, tas arī rada nevienlīdzīgus konkurences 
apstākļus dažādu tirgus spēlētāju starpā, kas neatbilst Valsts pārvaldes iekārtas likumā nostiprinātajiem 
valsts pārvaldes principiem, kas, cita starpā, ietver vienlīdzīgas attieksmes, kā arī labas pārvaldības 
nodrošināšanu.  
 
[4] Ievērojot minēto, aicinām PTAC uz diskusiju ar nozari par maksātspējas vērtēšanas jautājumiem. Par 
konkrētu tikšanās laiku un formātu aicinām vienoties, sazinoties ar  Asociāciju, rakstot uz info@fla.lv.  
 
 
 
 
Ar cieņu,  
  
Tīna Lūse  
Valdes locekle  
 
 
 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU!  


