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  Uzņēmumiem, kam saistību apjoms pārsniedz 5 milj. EUR, 
 tiks piemērota individuāla pieeja.

  Plašāka informācija pieejama Jūsu finanšu iestādē!

  Moratorijs ir Eiropas Banku iestādes vadlīnijās balstīta finanšu iestāžu   
 iniciatīva. Tas tiek izsludināts COVID-19 dēļ un ir paredzēts, lai rastu 
 standartizētu risinājumu uzņēmumiem, kas saskārušies ar finanšu   
 grūtībām. 

   Moratorijs paredz iespēju atlikt aizdevuma pamatsummas maksājumus   
 uz noteiktu laiku līdz sešiem mēnešiem.

  Moratorija laikā var netikt piemērotas finanšu kovenantes.

  Moratorija piemērošanas laikā finanšu iestādes nevar pieprasīt papildu   
 nodrošinājumu un grozīt procentu likmi.

  Uz juridiskajām personām un citiem saimnieciskās darbības veicējiem,   
 kas nav pašnodarbinātie.

  Uz kredītiem, kas izsniegti pirms moratorija izsludināšanas. 

 Moratorijs piemērojams aizdevumiem un/vai līzingiem ar fiksētu 
 atmaksas grafiku.

  Klienta aizņēmumiem, kuru kopējā summa vienā finanšu iestādē    
 nepārsniedz 5 milj. EUR. Limita aprēķina metodiku skatīt moratorija tekstā.

  Finanšu iestādē jāpiesakās līdz 2020. gada 12. jūnijam. Atlikt aizdevuma   
 pamatsummas atmaksu atbilstoši moratorija noteikumiem var vienu reizi. 

  Pašu kapitālam pēdējā noslēgtā finanšu gada beigās jābūt pozitīvam. 

 Komisijas maksas par moratorija noformēšanu ir piemērojamas tikai   
 apmērā, kas nepieciešamas līguma  grozījumu dokumentācijas 
 sagatavošanai.

 Jāmaksā procenti, apdrošināšanas prēmijas un citi aizdevuma līgumā   
 paredzētie maksājumi, kas nav pamatsumma.

  Jāsadarbojas ar finanšu iestādi labticīgi un atklāti.

  Kuru pamatdarbības veids ir azartspēles. 

  Kas pasludināti par maksātnespējīgu, bankrotējušu vai ir uzsākts   
 tiesiskās aizsardzības process.

  Kuriem finanšu grūtības pastāvēja pirms 2020. gada 12. marta un/vai   
 nav īslaicīgas, t.sk, saistību izpildes kavējums iepriekšējā gada laikā ir   
 bijis vairāk nekā 30 dienas. 

  Ar kuriem ir pārtrauktas darījuma attiecības atbilstoši noziedzīgi   
 iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma vai proliferācijas finansēšanas   
 novēršanas vai starptautisko finanšu sankciju ievērošanas    
 noteikumiem.
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