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Pakalpojuma sniegšanas noteikumi. 
PARĀDU PIEDZIŅA ĀRPUSTIESAS CEĻĀ 

 
 

Noteikumos lietotie termini: 
Izpild ītājs: SIA „Coface Latvia Credit Management Services”, v.reģ.Nr. 40003058793,  juridiskā adrese: 
Bērzaunes ielā 11a, Rīgā, LV – 1039. Tālr. 6732460, e-pasta adrese: office-latvia@coface.com 
Pasūtītājs: juridiska persona kurai Izpildītājs sniedz pakalpojumu "Parādu piedziņa ārpustiesas ceļā" uz 
pasūtījuma, iesniegto parādu apliecinošo dokumentu un šo noteikumu pamata. 
Parādu piedziņa ārpustiesas ceļā - parāda atgūšana ārpustiesas ceļā no Pasūtītāja parādniekiem - juridiskām 
personām ko veic Izpildītājs par labu Pasūtītājam. 
Puses: Izpildītājs un Pasūtītājs. 
Cenrādis: pakalpojuma „Parādu piedziņas ārpustiesas ceļā” maksa procentuālā (% ) izteiksmē bez nodokļiem, 
kas tiek piemērota katrai samaksātajai parāda daļai pēc Pasūtījuma saņemšanas. 
Pasūtījums: Pasūtītāja pieteikums Izpildītājam sniegt pakalpojumu „Parādu piedziņa ārpustiesas ceļā”.  
 
1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā Izpildītājs sniedz un Pasūtītājs saņem un apmaksā pakalpojumu "Parādu 
piedziņa ārpustiesas ceļā", kā arī  Izpildītāja un Pasūtītāja tiesības, pienākumus Izpildītājam sniedzot un 
Pasūtītājam saņemot pakalpojumu "Parādu piedziņa ārpustiesas ceļā". 
2. Šie noteikumi stājas spēkā un ir uzskatāmi par Izpildītāja un Pasūtītāja starpā noslēgtu pakalpojumu līgumu no 
brīža, kad Izpildītājs vai tā pilnvarota persona rakstiskā veidā  ir apstiprinājis Pasūtītāja pasūtījuma pieņemšanu 
izpildei. 
 
Pasūtījuma veikšana, apstiprināšana un izpilde. 
3. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pasūtījuma veic parādu piedziņu ārpustiesas ceļā (turpmāk tekstā – Parādu piedziņas 
pakalpojums) no Pasūtītāja parādniekiem - juridiskām personām par labu Pasūtītājam. 
4. Parādu piedziņas pakalpojuma pasūtījumu Izpildītājam Pasūtītājs iesniedz rakstveidā aizpildot pasūtījuma 
veidlapu. Vienlaicīgi ar pasūtījumu Pasūtītājs iesniedz visus parādu apliecinošu dokumentu kopijas (līgumus, 
preču transporta pavadzīmes - rēķinus, lietišķās sarakstes ar parādnieku u.c.). Ja Izpildītājs piekrīt uzsākt 
pakalpojuma sniegšanu, tad Pasūtītājs, pēc Izpildītāja pieprasījuma, iesniedz Izpildītājam arī oriģinālu 
pilnvarojumam vest parāda piedziņas lietu. 
5. Pasūtītājs ir pilnībā atbildīgs par pasūtījumā norādīto ziņu un parādu apliecinošu dokumentu pareizību un 
uzņemas labprātīgi segt jebkurus zaudējumus, kuri Izpildītajam radīsies no nepatiesu ziņu sniegšanas. 
6. Par savu lēmumu uzsākt, neuzsākt, apturēt vai izbeigt Parādu piedziņas pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs 
informē nosūtot rakstisku paziņojumu Pasūtītājam uz viņa pasūtījumā norādīto pasta adresi vai e-pasta adresi. 
Izpildītājam nav pienākums sniegt Pasūtītājam rakstveida atzinumu vai atskaiti par iemesliem kādēļ netiek 
uzsākts, apturēts vai izbeigts Parādu piedziņas pakalpojums. 
7. Izpildītājs sniedzot Pasūtītājam Parādu piedziņas pakalpojumu pats izvēlas kādas parāda piedziņas metodes un 
paņēmienus izmantot (tikšanās, pārrunas, sarakste ar parādnieku u.c.). 
8. Izpildītājs informē Pasūtītāju par Parādu piedziņas pakalpojuma izpildes gaitu un virzību ne retāk kā vienu reizi 
60 dienās vai pēc Pasūtītāja pieprasījuma, savukārt Pasūtītājs atbild uz Izpildītāja informācijas pieprasījumiem, kā 
arī apņemas saprātīgos termiņos sniegt atbildes uz Izpildītāja atskaitēm un priekšlikumiem. 
9. Pēc Parādu piedziņas pakalpojuma pasūtījuma apstiprināšanas no Izpildītāja puses, Pasūtītājs apņemas informēt 
Izpildītāju par jebkuru parādnieka veikto parāda maksājumu vai preču atgriešanu parāda dzēšanai 3 dienu laikā 
no maksājuma vai preču saņemšanas dienas.  
10. Ja pēc Parādu piedziņas pakalpojuma pasūtījuma apstiprināšanas no Izpildītāja puses  starp Pasūtītāju un 
parādnieku  tiek panākta vienošanās kura skar vai var skart parāda dzēšanu, Pasūtītājs apņemas par to 
nekavējoties paziņot Izpildītājam. 
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Pakalpojuma apmaksa.  
11. Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt  Parādu piedziņas pakalpojumu Cenrādī, kurš ir šo Pakalpojuma 
sniegšanas noteikumu neatņemama sastāvdaļa, vai pasūtīja veidlapā noteiktajā apmērā (ja Puses ir vienojušās par 
citu Pakalpojuma maksu) un Izpildītāja izrakstītajā rēķinā noteiktajā termiņā. 
12. Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt  Parāda piedziņas pakalpojumu gadījumā, ja Izpildītājs Parādu piedziņas 
pakalpojuma ietvaros saņem daļēju parāda atmaksu vai starp Pasūtītāju un parādnieku tiek panākta vienošanās par 
piegādāto preču atgriešanu (vai vienošanās par preču apmaiņu pret līdzvērtīgu vai Pasūtītājam tiek sniegti 
pakalpojumi parāda vērtībā u.c.). Šādā gadījumā Parādu piedziņas pakalpojuma maksa tiek aprēķināta no summas 
par kādu samazinājies parāds. 
13. Gadījumā,  ja parādnieks ir uzsācis parāda apmaksu un/vai ir noslēgta vienošanās par parāda atmaksu, bet 
Pasūtītājs kādu iemeslu dēļ vēlas atcelt pasūtījumu par parāda atgūšanu ātrāk kā 60 dienas pēc Pasūtījuma 
izpildes uzsākšanas, Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Parādu piedziņas pakalpojumu saskaņā ar Cenrādī vai 
pasūtījuma veidlapā noteikto procentu apmēru, kas tiek aprēķināts no visas parāda summas, kas minēta 
Pasūtījumā. 
 
Citi noteikumi. 
14. Izpildītājam un Pasūtītājam šajos noteikumos uzlikto pienākumu izpildīšanai ir tiesības izmantot elektroniskos 
dokumentus, t.sk., izrakstīt, nosūtīt un saņemt rēķinus, iesniegt paziņojumus, iesniegumus un jebkurus citus 
dokumentus. Prasība pēc dokumenta rakstveida formas attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja dokuments 
atbilst "Elektronisko dokumentu likuma", „Dokumentu juridiskā spēka likuma” prasībām. Pušu elektronisko 
dokumentu sūtījumi tiek uzskatīti par nosūtītiem pienācīgā veidā, tikai tad ja tie nosūtīti uz Pasūtītāja pasūtījumā 
un šajos noteikumos norādītajām Pušu e-pasta adresēm. 
15. Jebkuru paziņojumu, iesniegumu šo noteikumu ievērošanas un pakalpojuma sniegšanas ietvaros Izpildītājs un 
Pasūtītājs viens otram iesniedz rakstveidā. 
16. Puses tiek atbrīvotas no jebkādas atbildības par šo noteikumu nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju 
apstākļu dēļ, kurus attiecīgā Puse vai abas Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos 
Puses nav atbildīgas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnis Blūmfelds  
Valdes priekšsēdētājs 
SIA „Coface Latvia Credit Management Services”       Rīgā 2016.gada 20.maijā 
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