
Kā FKTK uzraudzīja aizdevuma, kas nodrošināts ar ne-
kustamā īpašuma hipotēku, līguma ārpustiesas izpildes 
nodrošināšanas vadlīniju izpildei? Vai ir zināmi gadījumi, 
kad bankas, izpildot vadlīniju norādījumus, samazināja 
procentu likmi vai noteica to nulles procentu apmērā?
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Vadlīnijas ir izstrādātas 2010. gadā kā FKTK ieteikumi labā-
kās prakses īstenošanai sadarbībā ar hipotekāro kredītu ņēmē-
jiem gadījumos, kad tiem radušās kredīta atmaksas grūtības. Jā-
teic, ka kopumā Latvijas bankas īsteno šos principus, par to lie-
cina daudzu restrukturizēto kredītu skaits, kas strauji palielinā-
jās tieši pēc finanšu krīzes dziļākā punkta Latvijā. Restrukturizē-
ti kredīti (ar periodu, kurā maksā tikai procentus, ar garāku termi-
ņu, ar kredīta brīvdienām uz kādu laiku, ar samazinātu ikmēneša 
maksājumu u. c.) jau ir zināma pretimnākšana, jo patiesībā, ja 
kredītlīgums netiek pildīts, tad bankai ir tiesības sākt piespiedu 
piedziņu un ieķīlātā īpašuma pārdošanu izsolē. Mājsaimniecību 
pārstrukturēto kredītu īpatsvars kredītportfelī jūnija beigās vei-
doja 8,8%. Kaut arī no jauna vai atkārtoti pārstrukturēto kredītu 
apmērs turpina samazināties, kopumā gada laikā no jauna (t. sk. 
atkārtoti) ir pārstrukturēti kredīti 5,6% apmērā attiecībā pret vi-
siem mājsaimniecību kredītiem. Atgūstamo kredītu sadaļā to ir 
aizvien mazāk. 

Kas ir e-drošība? Kas būtu jāzina klientam, ja ar-
vien biežāk pakalpojumi tiek piedāvāti elektro-
niski jeb digitalizējas?

Attīstoties informācijas tehnoloģijām, modernizējas arī fi-
nanšu pakalpojumi, un mēs tos saņemam nevis klātienē – fi-
nanšu iestādē ar speciālista starpniecību –, bet attālināti, lieto-
jot elektroniskās ierīces – bankomātus, mobilos tālruņus, datorus 
un viedtālruņus u. c. ierīces. Elektroniskajā jeb e-vidē ir savi no-
teikumi, kuri jāievēro, lai nekļūtu par citu personu negodprātīgas 
rīcības upuriem. Saņemot klātienes pakalpojumu, personu at-
pazīst (identificē) pēc uzrādītā dokumenta, bet e-vidē pakalpo-
juma sniedzējs personas atpazīšanai piešķir unikālu kodu (pie-
mēram, maksājumu kartes PIN kodu vai lietotāja vārdu, visbie-
žāk internetbankās un telefonbankās), kā arī kodu karti vai kodu 
kalkulatoru darījumu apstiprināšanai. Tāpat e-vidē plaši izman-
to individuālās paroles papildu drošībai, kuras laiku pa laikam jā-
maina. Lai e-drošības riski būtu pēc iespējas mazāki, ir svarīgi ie-
vērot vismaz šos e-drošības pamatlikumus:

l neglabāt savu maksājumu karti kopā ar tās PIN kodu;
l sargāt savus datus (klienta numurus, PIN kodus, kodu kar-

tes un paroles), lai tie nekad nenonāk citu personu (arī radinieku 
un draugu) rīcībā;

l individuālo paroli piekļuvei finanšu pakalpojumiem neiz-
mantot citās e-vidēs, piemēram, piekļuvei e-pastam un sociāla-
jiem tīkliem, dažādiem portāliem u. c.;

l izmantot pakalpojuma sniedzēja piedāvātās iespējas ris-
ku mazināšanai (piemēram, skaidras naudas izņemšanas limiti);

l būt piesardzīgam e-vidē (internetbankā), ja kaut kas ne-
šķiet tā, kā parasti (piemēram, tiek prasīts paroli vai kodu ievadīt 
vēl citā vietā vai vairākas reizes, klikšķināt uz kādām īpaši izcel-
tām saitēm), tad drošāk būtu vispirms sazināties ar savu banku;

l nelietot finanšu pakalpojumus no ierīcēm (datoriem, tālru-
ņiem), par kuru drošību un/vai īpašnieku nav pilnīgas informāci-
jas, vai, piemēram, no datoriem, kas ir pieejami plašam lietotāju 
lokam – publiskā vidē;

l ceļojumu laikā neparedzētiem gadījumiem būtu ieteicams 
sagādāt dažādas maksājumu kartes no dažādām bankām.

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības aptauja (SKDS, 2014) 
rāda, ka apmēram puse aptaujāto ievēro vismaz pamatlikumus, 
tomēr daļa savus datus neglabā pietiekami droši, nemaina paro-
les un nepārzina krāpniecības shēmu pazīmes.
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Jautājiet par tematiem saistībā ar finanšu pakalpo-
jumiem – FKTK eksperti jums atbildēs šajā slejā!
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