Rīgā, 2014. gada 27. novembrī

Latvijā bāzētais Open Credit mātesuzņēmums
paplašinās Eiropā
- - Gadā izsniegto kredītu summa – 55 miljoni EUR - - - Visdisciplinētākie kredītņēmēji – Gruzijā - - - Inteliģentie algoritmi palielina uzņēmuma konkurētspēju - -

Turpinot attīstību Eiropā, Latvijā izveidotais kreditēšanas uzņēmums NetCredit Group visiem grupas
uzņēmumiem Eiropā ir veicis investīcijas jaunā un vienotā vizuālajā identitātē. Par uzņēmumu
piederību NetCredit Group visās tā darbības valstīs turpmāk norādīs logotips ar oranžas krāsas
naudas maku un moto: “Tavs otrais maks” dažādās valodās.

Latvijā NetCredit Group darbojas ar zīmolu Open Credit. Ārpus Latvijas NetCredit Group ir
meitasuzņēmumi vēl četrās valstīs: Polijā, Krievijā, Čehijā un Gruzijā, bet līdz 2014. gada beigām
uzņēmums plāno uzsākt darbību vēl divās valstīs.

NetCredit Group izsniegto kredītu summa gadā sastāda 55 000 000 EUR. Neraugoties uz pieaugošo
konkurenci mikrokreditēšanas segmentā, uzņēmumam ir izdevies saglabāt izaugsmi un palielināt
izsniegto kredītu apjomu izmantojot pašmācošos algoritmus un izveidojot meitasuzņēmumus Eiropā.

Latvijā, kur uzņēmums darbojas ar Open Credit zīmolu no 2009. gada, kreditēšanas apjomi
visstraujāk ir pieauguši 2014. gadā. Gada pirmajos deviņos mēnešos izsniegto kredītu apjoms ir
palielinājies vairāk kā četras reizes, salīdzinot ar 2013. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem. Jauno
klientu skaits 2014. gada pirmajos deviņos mēnešos ir samazinājies par 21%, salīdzinot ar tādu pašu
periodu 2013. gadā. Dati liecina par divām tendencēm Latvijā: kreditēšanas tirgus ir piesātināts un
cilvēki izmanto iespēju aizņemties atkārtoti, savukārt klientiem, kas ievēro aizņēmuma noteikumus,
aizņemoties atkārtoti, palielinās gan pieejamā, gan arī izmantotā aizdevuma apjoms.

Salīdzinot NetCredit Group kredītportfeļus Polijā, Latvijā un Gruzijā, visdisciplinētākie pirmā kredīta
ņēmēji ir Gruzijā, kur 91% klientu aizņēmumu atmaksā līgumā noteiktajā termiņā, savukārt Latvijā
tādi ir 89% klientu, bet Polijā - 80%. Augstākais pagarināto kredītu īpatsvars 2014. gadā bija Gruzijā 27%, t.i. katrs ceturtais klients ir izmantojis iespēju aizņēmumu pagarināt. Latvijā šis rādītājs ir līdzīgs
(26%), bet viszemākais tas ir Polijā – 18%.

Kredītpieteikumu izskatīšanai un nosacījumu izstrādei NetCredit Group ir izstrādājuši datoralgoritmu,
kurš mācās no saņemtās informācijas un pastāvīgi pilnveidojas. Tam ir divi mērķi: pieņemt labākus
lēmumus kredītnosacījumu izstrādē un izvairīties no krāpšanas mēģinājumiem. Regulāri uzsākot
darbību arvien jaunos tirgos, nepieciešamība pēc šādiem inteliģentiem (self-learning) algoritmiem ar
prognozēšanas spēju pieaug. Tāpat algoritma izmantošana ļauj palielināt vai samazināt maksimālo
izsniedzamo kredīta summu, saglabājot pieņemamo risku. Piemēram, Gruzijā maksimālā
kredītsumma jaunajiem klientiem tika paaugstināta no 90 līdz 112 EUR.

“Mūsdienās straujā tehnoloģiju attīstība nosaka to, cik ātri un veiksmīgi darbojas uzņēmums.
Mūsu uzņēmums strādā ar tā saukto self-learning scoring sistēmu, kas ļauj klientiem
piedāvāt ērtāku un lētāku pakalpojumu. Tā priekšrocības - aizdevums pie klienta nonāk
daudz ātrāk nekā iepriekš, turklāt cena par pakalpojumu ir mazāka, jo spējam izvērtēt
aizdevuma parametrus daudz efektīvāk. Jaunāko tehnoloģiju izmantošana ikdienā ir mūsu
uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa,” saka Armands Broks, NetCredit Group valdes
priekšsēdētājs.

Maksimālā kredīta summa un atmaksas termiņi grupas uzņēmumiem dažādās valstīs ir atšķirīgi.
Gruzijā jaunajiem klientiem pirmā aizdevuma maksimālais apmērs 112 EUR, bet esošajiem klientiem
291 Eiro uz termiņu 30 dienas. Polijā jaunajiem klientiem maksimālā summa aizdevumiem līdz 30
dienām ir 355 EUR, bet esošajiem klientiem - 950 EUR, savukārt Čehijā jaunajiem klientiem
maksimālais aizdevuma apmērs ir 163 EUR, bet esošajiem klientiem 434 EUR uz 30 dienām. Krievijā –
jaunajiem klientiem limits ir 180 EUR, bet esošajiem klientiem - 355 EUR uz termiņu līdz 30 dienām.

NetCredit Group uzsāka darbību 2009. gadā Latvijā ar nosaukumu OpenCredit. 2011. gadā
uzņēmums sāka darbību Polijā ar nosaukumiem NetCredit un 2013. gadā ar InCredit, 2012. gadā –

Krievijā ar nosaukumu eZaem.ru un Čehijā ar nosaukumu NetCredit, bet 2014. gadā Gruzijā ar
NetCredit nosaukumu.

Open Credit ir Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas biedrs. Rūpējoties par godprātīgu un drošu
kreditēšanu, uzņēmums ir parakstījis Labās prakses standartu. Tā mērķis ir veicināt uzticamu, sociāli
atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi un uzlabot kredītu sniegšanas
pakalpojumus.
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