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ATTEIKUMA VEIDLAPA 
 
Vieta: ______________ 
Datums: ____________ 
 

Kredīta devēja nosaukums: AS Hipocredit 

Kredīta devēja adrese:  Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 

Kredīta devēja tālruņa Nr.: +371 67 333 773 

Kredīta devēja e-pasta adrese: info@hipocredit.lv 

  

Patērētāja vārds, uzvārds: _______________________________________________________ 

Patērētāja adrese: _______________________________________________________ 

  

Pakalpojums: Vajadzīgo atzīmēt: 

☐  hipotēku kredīts nekustamā īpašuma iegādei 

☐ kredīts, kura atmaksa ir nodrošināta ar nekustamā īpašuma 
hipotēku 

Līguma noslēgšanas datums: _______________________________________________________ 

Līguma numurs: _______________________________________________________ 

 

Patērētāja paziņojums par atteikumu: paziņoju, ka vēlos atteikties un pirms termiņa atkāpties no iepriekš 
norādītā kreditēšanas līguma. 

 

 

Patērētāja paraksts: __________________ 

 

Aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu lūdzam nosūtīt uz AS Hipocredit pa pastu sūtījumā uz 
AS Hipocredit juridisko adresi: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 vai ieskenētu kopiju uz e-pasta adresi 
info@hipocredit.lv. 
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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU 

 

Jums ir tiesības atteikties no līguma, neminot iemeslu. 

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies vai nu pēc 14 (četrpadsmit) dienām, skaitot no līguma 
noslēgšanas dienas, vai brīdī, kad zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu ir reģistrēta hipotēka par labu 
AS Hipocredit. Ja termiņa beigas sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad atteikuma tiesības izmantojamas 
līdz nākamajai darba dienai, kas seko dienai, kurā iestājās atteikuma tiesību termiņa beigas (ieskaitot to). 

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai 
e-pastu) mūs – AS Hipocredit, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, tālr. +371 67 333 773, info@hipocredit.lv ir 
jāinformē par Jūsu lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Jums ir jāizmanto iepriekš norādītais atteikuma 
veidlapas paraugs. 

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, ir pietiekami, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību 
izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām 

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas 

Jums ir pienākums ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu 
nosūtīšanas, atmaksāt AS Hipocredit saņemto aizdevuma summu (ja tāda ir izsniegta) un samaksāt uzkrātos 
procentus un kompensāciju par neatmaksājamām izmaksām, ko AS Hipocredit veicis publiskai personai 
saistībā ar līguma noslēgšanu un pakalpojuma sniegšanu (tajā skaitā, izdevumus par zvērināta notāra 
pakalpojumiem un valsts nodevas). 

Procentus aprēķina no aizdevuma summas izsniegšanas dienas līdz dienai, kad Jūs veiksies aizdevuma 
summas atmaksu, pamatojoties uz līgumā noteikto procentu likmi dienā. 

Ievērojiet, ka atteikuma tiesību izmantošana neietekmē nekustamā īpašuma pirkuma līguma spēkā esamību 
(ja tāds ir noslēgts) un šis līgums Jums būs jāizpilda. 

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā aizdevuma izsniegšanas komisija un izdevumi, kas saistīti ar 
hipotēkas reģistrāciju zemesgrāmatā, Jums netiks atmaksāti. Jums būs jāsedz visas izmaksas, kas saistītas 
ar aizdevuma summas, uzkrāto procentu un kompensācijas par neatmaksājamām izmaksām, ko AS 
Hipocredit veicis publiskai personai (ja tādas ir), samaksu AS Hipocredit. 
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