
PIPELINE PĀRSKATS
Palīgs NĪ speciālistiem

Kas ir Pipeline pārskats

Pārskats parāda Jūsu ieteikto klientu aktuālo statusu un virzību cauri aizdevuma pieteikuma procesam. 

Process sākas brīdī, kad ielūdzat klientu iegūt aizdevuma sākotnējo apstiprinājumu, un beidzas, kad klients 

saņem aizdevumu, izvēlas kredītu pie cita aizdevēja vai tā pieteikums tiek noraidīts.  

NĪ Speciālists nosūtīta 

sākotnējā apstiprinājuma 

ielūgumu

[Reffered]

DMC sazinās ar 

klientu

[Contacted]

Klients aizpilda web

aplikāciju

[Web App

completed]

Klients virzās tālāk aizdevuma 

pieteikšanās procesā

[Declined vai Last State]

Klients saņem fināla 

apstiprinājumu

[Approved]

Klients paraksta 

aizdevuma līgumu

[Closed]

Aizdevums 

izmaksāts

[Funded]

Pipeline pārskats parāda klienta virzību cauri aizdevuma pieteikuma procesam 

Kad klients kādu no procesa posmiem ir pabeidzis, pārskatā redzēsiet izpildes datumu.

Piemēram: Application No Referred Contacted Web App completed

EMR - 0003 08/22/2018 08/23/2018 08/28/2018

EMR - 0012 09/06/2018 09/06/2018

Pieteikuma izskatīšanas ātrums

Kolonnā Time to redzēsiet laiku, cik ātri DMC apstrādājis katru pieteikumu:

• Decline – dienu skaits, līdz klients saņēmis atteikumu

• Approved- dienu skaits, līdz klients saņēmis apstiprinājumu

• Close- dienu skaits, līdz klients noslēdzis aizdevuma līgumu

• Fund- dienu skaits, līdz klientam izmaksāts aizdevums.

Laika uzskaite tiek sākta no brīža, kad DMC ar klientu sazinās. Pārskatā redzams arī vidējais laiks katram 

no šie soļiem.

Komisijas maksa

Ja piedalieties DMC komisijas maksu programmā, pie katra darījuma kolonnā Est. Fee redzēsi potenciālo 

vai jau nopelnīto komisijas maksu.

Tehnoloģijas palīdz DMC sniegt klientam ātru atbildi. Šobrīd aizdevuma līgumu noslēdzam 

vidēji 35 dienās no brīža, kad sazināmies ar klientu.



Statusa kods

Applied Klients pieteicies mājokļa aizdevumam

Doc Prep Klients gatavo un iesniedz nepieciešamos dokumentus

Review DMC izskata aizdevuma pieteikumu

Cust Notified Klients informēts par aizdevuma apstiprinājumu

Closed Aizdevuma līgums parakstīts

Funding Aizdevums tiek gatavots izmaksai

Post Appr

Agr prep
Aizdevuma līgums sagatavošanā

Sched Prep

LB Check

Servicing

Pckg Check

Klienta apkalpošana pēc aizdevuma izmaksas

Withdrawn

(Klients atsaucis 

aizdevuma 

pieteikumu)

Other lender Klients izvēlējās citu aizdevēju

Selling property Īpašums vairs nav pieejams iegādei

Apprvl change Klients nevar izpildīt nosacījumus aizdevuma iegūšanai

No reason Cits iemesls vai klients nav atklājis iemeslu

Declined

(Aizdevuma

pieteikums noraidīts

Collateral (bad condition, bad location, 

property)

Neatbilstošs īpašums

Apprvl exp Beidzies aizdevuma apstiprinājuma termiņš

Closing/Cond not met Klients neizpilda nosacījumus aizdevuma iegūšanai

Post-Closing/ Disbmnt not met Darījums atcelts, jo klients nav izpildījis nosacījumus

Product Pieprasījums neatbilst DMC piedāvātajam produktam

Other Cits iemesls

Broker (Aizdevuma 

pieteikums nodots 

bankai)

Send Pieteikums nosūtīts izskatīšanai

Accept Aizdevums apstiprināts

Rejected Aizdevums noraidīts

Longterm (Klients nav 

gatavs šobrīd iesniegt 

aizdevuma 

pieteikumu)

Altum Pieteikums tiek gatavots pārsūtīšanai bankai

No property Klients vēl nav atradis īpašumu

Other Cits iemesls, kādēļ klients atliek dokumentu iesniegšanu

Aktuālais statuss

Aktuālo klienta statusu redzēsi kolonnā Last State. Pirmais statuss norāda pieteikuma procesa posmu, 

otrais sniedz sīkāku informāciju. Piemēram, Longterm/No property norāda, ka klients ir ieinteresēts 

saņemt aizdevumu, bet darījums notiks tālākā nākotnē, jo īpašums vēl nav atrasts.

Statusu atšifrēšanai izmantojiet zemāk redzamo tabulu

Vairāk informācijas – labāka pircēju pārvaldība un vairāk noslēgtu darījumu!

▪ Ātri uzzini pircēja iespēju īpašumu atļauties

▪ Noskaidro aktuālo pieteikuma statusu

▪ Zini, kā palīdzēt pircējam aizdevuma pieteikuma procesā

▪ Seko līdzi savām aktivitātēm

▪ Labāk prognozē pārdošanas un komisijas maksu apjomu


