
JŪRNIEKU KREDITĒŠANAS PROGRAMMA „MERIDIAN”

AS „Meridian Trade Bank” sagatavojusi īpašu finanšu pakalpojumu piedāvājumu jūrniekiem hipotekārajā un 
auto kreditēšanā. 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

1)  Kredīta pieteikums.
2)  Ienākumus apliecinoši dokumenti:
•   izziņa no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par kredīta ņēmēja ienākumiem (par nodokļu  

maksātāja bruto ienākumiem iepriekšējā taksācijas gadā un kārtējā taksācijas gadā no gada sākuma);
•   ienākumu deklarācija par iepriekšējā periodā gūtajiem ienākumiem un deklarācijas pielikums D 2' (kopija 

vai izdruka no elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS));
•   jaunākais noslēgtais darba līgums vai vienošanās;
•   bankas kontu izraksti par 12 mēnešiem1.
3)  Jūrnieka grāmatiņas kopija.

HIPOTEKĀRAIS KREDĪTS 

•   Kredīta mērķis – īpašuma iegāde2  un remonts.
•   Maksimālā kredīta summa – līdz 90% no Bankas sadarbības partnera3 noteiktās nekustamā īpašuma vērtības 

vai no pirkuma summas (piemēro zemāko no abām vērtībām).
•   Kredīta termiņš līdz 30 gadiem.
•   Procentu likme – sākot no 2% gadā + EURIBOR 6M vai LIBOR 6M (negatīva indeksa likme tiek pielīdzināta 0).

Hipotekārā kredīta saņemšanai papildus jāiesniedz:

•   bankas sadarbības partnera sagatavots nekustamā īpašuma vērtējums;
•   zemes robežu plāna kopija (ja īpašuma sastāvā ietilpst zemes gabals);
•   tehniskās inventarizācijas lietas kopija (ja īpašuma sastāvā ietilpst apbūve vai dzīvoklis).

Bankai ir tiesības pieprasīt citus dokumentus (piemēram, remonta darbu tāmi, būvniecības līgumu, u.tml.). 

KREDĪTS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDEI 

A.  Jauna automašīna (iegādāta pie autorizēta automašīnu tirdzniecības dīlera).

•   Maksimālā kredīta summa līdz 90% no pirkuma summas.
•   Kredīta termiņš līdz 9 gadiem.
•   Procentu likme – sākot no 2,2% gadā + EURIBOR 6M vai LIBOR 6M (negatīva indeksa likme tiek pielīdzināta 0).

www.mtbank.eu | +371 67019393



  1 Pieļaujama internetbankas izdruka.

  2 Kredītu iespējams izmantot gan nekustamā, gan kustamā īpašuma iegādei. Iegāde tiek realizēta, izmantojot darījuma kontu bankā.

  3 Bankas sadarbības partneru saraksts publicēts Bankas mājas lapā https://www.mtbank.eu/lv_LV/about/partners/.

B.  Mazlietota automašīna (ne vecāka par 2 gadiem un iegādāta pie autorizēta automašīnu tirdzniecības dīlera).

•   Maksimālā kredīta summa līdz 90% no Bankas sadarbības partnera noteiktās automašīnas vērtības vai no  
pirkuma summas (piemēro zemāko no abām vērtībām).

•   Kredīta termiņš līdz 9 gadiem (kredīta termiņa beigās automašīna ne vecāka par 9 gadiem).
•   Procentu likme – sākot no 2,5% gadā + EURIBOR 6M vai LIBOR 6M (negatīva indeksa likme tiek pielīdzināta 0).

C.  Lietota automašīna (vecāka par 2 gadiem vai arī jaunāka, ja tā iegādāta no tirgotāja, kas nav autorizēts 
automašīnu tirdzniecības dīleris).

•   Maksimālā kredīta summa līdz 70% no Bankas sadarbības partnera noteiktās automašīnas vērtības vai no 
pirkuma summas (piemēro zemāko no abām vērtībām).

•   Kredīta termiņš līdz 9 gadiem (kredīta termiņa beigās automašīna ne vecāka par 9 gadiem).
•   Procentu likme – sākot no 3% gadā + EURIBOR 6M vai LIBOR 6M (negatīva indeksa likme tiek pielīdzināta 0).

Lai saņemtu kredītu automašīnas iegādei, papildus jāiesniedz:

•   bankas sadarbības partnera sagatavots automašīnas vērtējums;
•   automašīnas tirgotāja noformēts piedāvājums, specifikācija vai cita automašīnu raksturojoša dokumentācija;
•   transporta līdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (ja automašīna ir reģistrēta CSDD uzskaitē);
•   darījuma reģistrēšanas brīdi jāsaņem un jāiesniedz Bankā CSDD izziņa par transportlīdzekļu agregātu numuru 

salīdzināšanu (izņemot jaunām automašīnām, kas iegādātas pie autorizēta auto tirdzniecības dīlera).

Kredīta valūta EUR vai USD (ieteicams izvēlēties ienākumu valūtai atbilstošu kredīta valūtu). Komisija par kredīta 
līguma noformēšanu – līdz 1,5% no kredīta summas. 

Aicinām aizņemties atbildīgi, izvērtējot kredīta nepieciešamību un savas iespējas to atmaksāt!
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