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KREDĪTU REĢISTRS  
 
 

2010. gada 22. oktobrī spēkā ir stājušies Latvijas Bankas apstiprinātie „Kredītu reģistra noteikumi” Nr. 62. 

 

Kredītu reģistrs ir informācijas sistēma, kurā Latvijas Banka vāc, uzkrāj un glabā ziņas par Kredītu reģistra 

dalībnieku, turpmāk- Banka, aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu. 

 

Jebkurai Bankai ir pienākums sniegt Latvijas Bankai informāciju par visiem Bankas aizņēmējiem un aizņēmēju 

galviniekiem, par viņu saistībām un saistību izpildes gaitu. Banka sniedz Latvijas Bankai ziņas par aizņēmēju un 

aizņēmēja saistībām, kā arī par aizņēmēja galvinieku un aizņēmēja galvinieka saistībām piecu darba dienu laikā 

pēc šo saistību sākuma datuma (līguma parakstīšanas datums), saistības pārgrozīšanas vai pārkāpuma datuma. 

 

Banka, saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprinātajiem „Kredītu reģistra noteikumiem”, sniedz Latvijas Bankai 

parādnieka informāciju, ja: 

 

1) aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks kavē aizdevuma līgumā, galvojuma līgumā prasības izpildi noteikto 

maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas un visu aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka kavēto 

maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, ir vismaz 100 latu vai šīs naudas 

ekvivalents citā valūtā; 

2) aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks izdara citu būtisku aizdevuma līguma vai galvojuma līguma 

prasības izpildi pārkāpumu; 

3) ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpj Kredītiestāžu likuma 73.panta prasības. 

 

Banka sniedz parādnieka informāciju 5 darba dienu laikā pēc iepriekš minētajā 1. punktā noteiktā 

nosacījuma iestāšanās datuma, vai pēc datuma, kurā konstatē iepriekš minētajos 2. un 3.punktos noteiktā 

nosacījuma iestāšanos. Banka sniedz Latvijas Bankai ziņas par kavētā maksājuma izpildi piecu darba dienu laikā 

pēc maksājuma izpildes. 

 

Ja mainās Kredītu reģistrā esošās ziņas par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, aizņēmēja saistībām, aizņēmēja 

galvinieka saistībām vai parādnieka informācija, kā arī, ja Banka konstatē kļūdas Kredītu reģistrā esošajās ziņās, 

Banka sniedz Latvijas Bankai jaunās ziņas piecu darba dienu laikā pēc reģistrē esošo ziņu maiņas vai kļūdas 

konstatēšanas. 

Ja Banka nepamatoti Latvijas Bankai sniegusi ziņas par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, viņu saistībām vai to 

izpildes gaitu, Banka anulē Kredītu reģistrā esošās ziņas vienas darba dienas laikā pēc ziņu iesniegšanas 

nepamatotības konstatēšanas. 

 

Lemjot jautājumu par klienta kreditēšanu, Bankai ir tiesības pieprasīt un saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas 

saskaņā ar „Kredītu reģistra noteikumiem”. 

Tāpat arī jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības saņemt par savi ziņas no Kredītu reģistra. Lai 

saņemtu Kredītu reģistrā esošās ziņas par sevi, persona iesniedz 
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Latvijas Bankai rakstisku pieprasījumu. Pieprasījumu šīs personas vārdā var iesniegt jebkura persona, bet 

Latvijas Banka Kredītu reģistrā esošās ziņas tiek izsniegtas personiski. Kredītu reģistrā esošās ziņas personas 

vārdā var saņemt arī šīs fiziskās personas aizgādnis un šīs fiziskās vai juridiskās personas pilnvarnieks. 

 

Lai saņemtu Kredītu reģistrā esošās ziņas par personu, saņēmējam jāuzrāda Latvijas Bankai šādus 

dokumentus: 

 

- fiziskā persona – personu apliecinošu dokumentu; 

- juridiskās personas pilnvarotajam pārstāvim – personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas 

apliecina viņa tiesības pārstāvēt juridisko personu bez īpaša pilnvarojuma; 

- fiziskās personas aizgādnis- personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa 

iecelšanu; 

- fiziskās vai juridiskās personas pilnvarnieks – personu apliecinošu dokumentu un notariāli apliecinātu 

pilnvaru par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas. 

 

 

Kredītu reģistru uztur un informāciju no Kredītu reģistra sniedz Latvijas Bankas Maksājumu sistēmas 

pārvalde Rīgā, Bezdelīgu ielā 3. Reģistra e-mail ir: krinfo@bank.lv. Ar „Kredītu reģistra noteikumiem” var iepazīties 

Latvijas Bankas mājas lapā www.bank.lv  

 

 

Par jautājumiem, kas saistīti ar Kredītu reģistru, varat interesēties AS „Baltic International Bank” Kredītu 

nodaļā, Maksājumu karšu nodaļā, Personīgās  apkalpošanas pārvaldē pa bankas tālruni + 371 67000444. 
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http://www.bank.lv/

