
 
 

Bigbank privilēģiju programmas noteikumi 

1. Bigbank privilēģiju programma ir klientiem (fiziskām personām) izstrādāta lojalitātes programma, kuras ietvaros 

ir iespējams saņemt atlaidi aizdevuma noformēšanas maksai 30% (trīsdesmit procentu) līdz 50% (piecdesmit 

procentu), atkarībā no klienta privilēģiju programmas līmeņa: 

 

1.1. Atlaides tiek piemērotas: Patēriņa kredītam, Auto kredītam, Kredītu apvienošanai, Standara remonta 

kredītam un Premium aizdevumam remontam. 

1.2. Atlaides netiek piemērotas: Aizdevumam pret nekustamā īpašuma ķīlu, Hipotekārajam kredītam, Bigbank 

līzingam un aizdevumiem preču iegādei, kas noformēti pie sadarbības partneriem 

 

2. Privilēģiju programmas līmeņi un atlaides: 

 

1. Līmenis – “Lojālais” – sniedz 30% (trīsdesmit procentu) atlaidi aizdevuma noformēšanas maksai, un atlaide 

tiek piešķirta esošajiem vai bijušajiem klientiem, kuriem nav bijuši aizdevuma atmaksas kavējumi un kuri ir: 

• veikuši no viena Aizdevuma līguma izrietošo kredītsaistību atmaksu pilnā apmērā, ar nosacījumu, ka 

kredītsaistību atmaksa ir veikta ne ātrāk kā 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā no Aizdevuma līguma 

noslēgšanas datuma, vai 

• veikuši no viena Aizdevuma līguma izrietošo kredītsaistību atmaksu, bez kavējumiem 12 (divpadsmit) 

secīgus kalendāros mēnešus. 

2. Līmenis – “Savējais” – sniedz 50% (piecdesmit procentu) atlaidi aizdevuma noformēšanas maksai, un 

atlaide tiek piešķirta esošajiem vai bijušajiem klientiem, kuriem nav bijuši aizdevuma atmaksas kavējumi un 

kuri ir: 

• veikuši vismaz no 2 (divu) Aizdevuma līgumu izrietošo kredītsaistību atmaksu pilnā apmērā, ar 

nosacījumu, ka kredītsaistību atmaksa ir veikta ne ātrāk kā 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā no katra 

Aizdevuma līguma noslēgšanas datuma, vai 

• veikuši vismaz no 2 (divu) Aizdevuma līgumu izrietošo kredītsaistību atmaksu pilnā apmērā, ar 

nosacījumu, ka kredītsaistību atmaksa ir veikta ne ātrāk kā 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā no katra 

Aizdevuma līguma noslēgšanas datuma, vai 

2.3. parakstījuši Hipotekārā kredīta līgumu. 

Atlaižu piemēri, kuriem ir informatīvs raksturs: 

 



 
 
 

3. Privilēģiju programmas līmenis nav lēmums par aizdevuma piešķiršanu, un Bigbank pēc individuāli saņemta 

pieteikuma izvērtēšanas, ir tiesīga apstiprināt vai noraidīt pieteikumu. 

 

4. Ja klients ir kvalificējies kādam no privilēģiju programmas līmeņiem, piešķirtā atlaide ir spēkā turpmāko 

aizdevumu standarta noformēšanas maksai, neatkarīgi no to summas un atmaksas termiņa. Noformēšanas 

maksas atlaides nesummējas ar citiem akcijas piedāvājumiem, ja vien akcijas piedāvājumā nav apgalvots pretēji. 

 

5. Privilēģiju programmas līmeņa atlaidi var izmantot tikai tā persona, kurai piešķirts privilēģiju programmas 

līmenis. 

 

6. Sasniegtais privilēģiju programmas līmenis tiek piešķirts uz neierobežotu laiku, līdz mirklim, kad privilēģiju 

programma tiek izbeigta vai klients vairs nekvalificējas privilēģiju programmas nosacījumiem. 

 

7. Par dalību privilēģiju programmā, kā arī sasniedzot kādu no Privilēģiju programmas līmeņiem, klients saņem 

informāciju atbilstoši tam, kā klients ir devis piekrišanu saņemt informāciju no Bigbank.  

 

8. Ja no Aizdevuma līguma izrietošās saistības netiek pildītas Aizdevuma līgumā noteiktajā kārtībā, privilēģiju 

programmas atlaides netiek piemērotas un/vai tiek zaudēts privilēģiju programmas līmenis.  

 

9. Bigbank ir tiesības vienpusēji veikt izmaiņas privilēģiju programmā vai izbeigt privilēģiju programmu, par to 30 

(trīsdesmit) dienas iepriekš ievietojot paziņojumu Bigbank mājaslapā.  

 

10. Vairāk informācijas, zvanot uz tālruņa numuru 8338 vai rakstot e-pastu uz info@bigbank.lv 


