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Šī rokasgrāmatas mērķis 

 

Šī lietotāja rokasgrāmata ir paredzēta potenciālajiem hipotekāra kredīta aizņēmējiem, lai 
noskaidrotu, kā, izveidojot lietotāja kontu un autentificējoties ar interneta bankas(-u) starpniecību, var 
saņemt automātisku aizdevuma sākotnējo apstiprinājumu. Iespējams uzaicināt arī līdzaizņēmējus, lai 
kvalificētos lielākam aizdevumam vai aizdevumam ar īsāku termiņu. Lietotne ir pieejama angļu, latviešu un 
krievu valodās. 

Lai pārslēgtu valodu, izmantojiet šo izvēlni (lietojumprogrammas saskarnes ekrāna labajā pusē.  

 

Tīmekļa lietotne ir testēta, izmantojot jaunākās Google Chrome un Microsoft Edge tīmekļa 
pārlūku versijas. Lietotne ir piemērota arī mobilajām ierīcēm. 
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Sākuma ekrāns 

 

Lai sāktu darbu ar lietotni, atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un izmantojiet šo saiti 
https://loans.dmcbonds.com. 

 

 Ja esat jauns klients, spiediet pogu Aizdevuma sākotnējais apstiprinājums, lai izveidotu aizdevuma 
pieteikumu un saņemtu sākotnējo apstiprinājumu; 

 Uzspiediet pogu Pieslēgties, ja Jums jau ir lietotāja konts mūsu lietotnē (skatiet sadaļu Pieslēgšanās 
reģistrētiem lietotājiem sīkākai informācijai). 
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Aizdevuma sākotnējais apstiprinājums 
 

Pirmais solis (informācijas par aizdevumu un īpašumu ievade) 
 

Ievadiet nepieciešamo informāciju par aizdevumu un īpašumu: 

 Aizdevuma mērķi (izvēlei ir pieejami 3 varianti); 
 Nekustamā īpašuma cenu, pirmo iemaksu un aizdevuma termiņu (var izvelēties maksimālo 

pieejamu termiņu, iezīmējot attiecīgo lauku). 

 

 Informāciju par īpašumu,  
 Esmu jau noskatījis(-usi) iecerēto nekustamo īpašumu (ja atzīmējat šo izvēles rūtiņu, tiek 

atvērta papildu sadaļa, kur jāievada īpašuma adrese un veids). 
 Es plānoju izmantot šo īpašumu kā pastāvīgo dzīvesvietu (šī izvēles rūtiņa var ietekmēt 

pirmās iemaksas apjomu). 
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Piezīme: Ja nekustamā īpašuma attīstītājs vai mākleris ir uzaicinājis Jūs, norādot konkrētu īpašumu, adreses 
sadaļa jau ir aizpildīta. 

Uzspiežot pogu Turpināt, tiek atvērts reģistrācijas logs. 
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Otrais solis (kontaktinformācija un lietotāja konts)  

 

Lietotāja konta izveide dod iespēju sekot Jūsu kredīta pieteikuma(u) statusam. 

Ievadiet savus personas datus, e-pastu un tālruņa numuru (e-pasts tiks izmantots kā lietotājvārds). 

Noklikšķiniet uz pogas Apstiprināt tālruņa numuru un gaidiet no DMC īsziņu ar verifikācijas kodu. 

Ievadiet saņemto kodu teksta laukā zem sava tālruņa numura un noklikšķiniet pogu Apstiprināt. 

 

Pēc tālruņa numura apstiprināšanas tiks parādīts paziņojums:
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Tagad ievadiet un atkārtojiet Jūsu vēlamo paroli (paroles izveides noteikumus var apskatīties, uzspiežot uz 
attiecīgās teksta saites); 

Izvēlieties valodu e-pasta ziņojumiem, kas jums tiks nosūtīti un spiediet pogu Turpināt. 

    

Tiks atvērts logs, kurā Jums jāizlasa un jāpiekrīt līgumam par datu apstrādes tiesībām: 
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Lūdzu, izlasiet visu līgumu (ritjosla labajā ekrāna pusē var tikt lietota lai pārvietotos zemāk) un spiediet pogu 
Piekrītu: 

  

 

Uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta saite Jūsu e-pasta apstiprināšanai. E-pasta adrese Jums ir 
jāapstiprina līdz aizdevuma sākotnējā apstiprinājuma pieprasījumam (pēdējais solis). Saite novirzīs Jūs uz Jūsu 
pieteikumu.  
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Trešais solis (autentificēšana)  

Autentificēšana ar banku(-ām) dod mums iespēju saņemt pārbaudītus datus par Jūsu ienākumiem, 
lai nekavējoties sagatavotu kredīta sākotnējo apstiprinājumu. Jums nepieciešams autentificēt sevi, 
izmantojot internetbankas datus jebkurā banka, kas pieejama zemāk redzamajā sarakstā. Dažādām bankām 
var būt dažādas iespējas (kodu kartes, kodu kalkulatori, mobilās lietotnes), lai Jūs autentificētu. Tuvākajā 
nākotnē dažām bankām varētu tikt pievienoti jauni autentificēšanās veidi. 

 

 

Izvēlaties banku, klikšķinot uz to. Atvērsies pieslēgšanas logs: 
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Klikšķinot uz pogas Atpakaļ, vai Izvelēties citu banku, atkal paradīsies banku saraksts. Pieslēgšanas logā Jūs 
varat izvelēties starp latviešu un krievu valodu lietotāja saskarnei, uzklikšņinot uz attiecīgās pogas:

 

Ievadiet pieslēgšanās datus un spiediet pogu Pievienoties. Pēc īsa brīža paradīsies šāds ekrāns, kas apliecina 
veksmīgu pieslēgšanos: 
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Spiediet pogu Turpināt, ja nevēlaties pievienot citu banku, pretēja gadījumā klikšķiniet uz Pievienot citu 
banku kontus, kas pārvietos Jūs atpakaļ uz banku sarakstu. Jums ir iespēja pievienot līdz pat 3 banku 
kontiem. Zem banka ikonas ir redzams pieslēgšanas statuss, piemēram, ‘Sasaiste veiksmīga’. 

Piezīme: Autentifikācijas laikā NETIEK VEIKTS naudas pārskaitījums. 
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Ceturtais solis (ienākumi, kredītsaistības un apgādājamie). 

 

Lūdzu, aptuveni novērtējiet un norādiet Jūsu ikmēneša neto ienākumus un kredītsaistības. 
Norādiet apgādājamo skaitu un vecumu. 

  

Spiežot pogu Turpināt, Jūs tiksiet uz nākamo soli. 
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Piektais solis (līdzaizņēmeju pievienošana) 

 

Lai palielinātu iespēju saņemt lielāku aizdevumu vai saņemt to uz īsāko termiņu, Jūs varat uzaicināt 
vienu vai vairākus līdzaizņēmējus, spiežot pogu  Pievienot līdzaizņēmēju. Jums būs jānorada nepieciešamā 
informācija par līdzaizņēmēju.  
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Līdzaizņēmejam(-iem) uz e-pastu tiks nosūtīta saite, uzklikšķinot uz kuru viņš(-i) var tikt pie anketas 
aizpildīšanas, lai apstiprināt Jūsu uzaicinājumu. Kamēr tas tiek darīts, Jūs varat sekot līdzaizņēmēja statusam: 
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Uzklikšķinot uz saņemto saiti, līdzaiznēmējs tiks novirzīts uz lietotni: 

 

 

Lauki jau ir aizpildīti saskaņā ar Jūsu sniegto informāciju par līdzaizņēmēju (viņš var veikt nepieciešamās 
izmaiņas, mainot lauku vērtības). Līdzaizņēmējam jāapstiprina tālruņa numurs tādā pašā veidā, ka tas tika 
darīts aizņēmēja reģistrācijas gadījumā. Spiežot pogu Next (Talāk), līdzaizņēmējs tiks novirzīts uz logu, kur 
viņam tāpat kā Jums (aizņēmējam), būs jāpiekrīt līgumam par datu apstrādes tiesībām. Pēc šī soļa 
paveikšanas, līdzaizņemējam būs jāautentificējas ar vienu vai vairākām (līdz pat 3) bankām, tādā pašā veidā, 
ka tas tika darīts aizņēmēja gadījumā. Kad visi soļi ir izdarīti un līdzaizņēmējs tādā veidā ir apstiprinājis Jūsu 
uzaicinājumu, Jūs redzēsiet attiecīgu līdzaizņēmēja statusu savā anketā (uz klaviatūras uzspiediet F5, lai 
atjaunotu tīmekļa lapu vai apskatiet savu pieteikumu vēlāk, ielogojoties tīmekļa lietotnē ar iepriekš 
izveidotiem pieslēgšanas datiem. 
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Pēdējais solis (Sākotnēja apstiprinājuma inicializācija). 

 

Lai iesniegtu Jūsu pieteikumu, lūdzu, nospiediet pogu Sagatavot aizdevuma sākotnējo 
apstiprinājumu. 

Gadījumā, ja Jūs neredzat šo pogu, Jums jāapstiprina Jūsu e-pasta adrese (lai atkārtoti sūtītu e-pasta 
ziņojumu, spiediet uz pogu resend (vēlreiz nosūtīt). 

 

Piezīme: Gadījumā, ja ir redzami oranžas krāsas brīdinājumi, Jūs varat veikt nepieciešamas korekcijas savā 
pieteikumā, lai tās būtu derīgs apstrādei. 
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Mazliet uzgaidiet, kamēr Jūsu dati tiks analizēti.  

 

Kad datu analīze tiks pabeigta, Jums būs iespēja izvelēties starp 3 variantiem Jūsu aizdevumam. Ir ieteikts 
variants ar izsniegšanas maksu 1.50% no aizdevuma summas. Jūs varat izvelēties variantu ar citu izsniegšanas 
maksas vērtību, tomēr ņemiet vēra, ka izvelējoties variantu ar mazāku izsniegšanas maksu procentu likme 
tiks palielināta, un pretēji. 
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Uzspiediet pogu Turpināt, kad esat izvelējusi piemērotāku variantu. Pēc īsa brīža Jūsu sākotnējais 
apstiprinājums būs gatavs, un Jūs varēsiet lejupielādēt un apskatīties sagatavotus dokumentus, kā arī 
vispārīgu informāciju par Jūsu aizdevumu.  

 

 

Jā ir kādas neskaidrības pieteikumā (piemēram, kādas informācijas trūkums), Jūsu pieteikums joprojām tiks 
analizēts un DMC sazināsies ar Jums lai apspriestu jebkuras neskaidrības un iespējamus risinājumus attiecībā 
uz Jūsu pieteikumu aizdevumam. 

Dokumentācija var tikt lejupielādēta PDF formātā , spiežot pogu Lejupielādēt, vai nosūtīta Jums uz e-pastu. 
Jūs varat izvelēties piemērotāku valodu dokumentācijai. 
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Pieslēgšanās reģistrētiem lietotājiem 

 
DMC tīmekļa lietotnes sākuma lapā nospiediet pogu Pieslēgties. Tiks atvērts ielogošanās ekrāns, 

kur Jums jāievada derīga e-pasta adrese un parole. Gadījumā, ja Jūs neatcerēties savu paroli, tā var tikt 
nosūtītā Jums uz e-pastu (spiediet Aizmirsāt paroli? ).  

 

Darbvirsma 
 
Pēc veiksmīgas ielogošanās tiks atvērta Jūsu darbvirsma: 

 

Jūs varat apskatīties savus pieteikumus spiežot uz saites Mani pieteikumi. 
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Jūsu pieteikumu saraksta būs redzams pieteikumi statusi, izveidošanas datumi, nekustāmo īpašumu adreses 
(ja tādas bija noradītas), aizdevumu summas. Spiežot Apskatīt pogu, Jūs varat detalizētāk apskatīties 
pieteikumu un koriģēt/pabeigt to. 

Spiežot darbvirsmā redzamo pogu Pievienot jaunu, Jūs varēsiet, izpildot jau zināmos soļus, izveidot jaunu 
pieteikumu kredītam (bez nepieciešamības atkārtoti izpildīt reģistrācijas soļus). 

 

Jūsu profila labošana 
 

 Uzspiediet uz Jūsu vārda ekrāna labajā pusē augšā uz izvēlaties Labot profilu. 

 

 

Tiks atvērta lapa, kur Jūs varat apskatīties un labot Jūsu personisko informāciju, mainīt paroli, kā arī dzēst 
kontu. 
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Ja Jūs esat saņēmis / -usi uzaicinājumu no nekustamā īpašuma kompānijas  
 

Jūs saņemsiet saiti uz lietotni  Jūsu e-pastā. Jā nekustamā īpašuma kompānija ir noradījusi konkrētu 
īpašumu, pirmā soļa detaļas (aizdevuma summa un īpašuma adrese) var būt jau aizpildīta. 
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Mūsu kontaktinformācija 

 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 15, 5. stāvs,  

Rīga, LV-1010 

Tālruņa numurs: +371 67869512 

E-pasts: support@dmcbonds.com 
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