LHV pank ja krediit
Vabakutselisena tekib inimesel aegajalt hirmus
rahahäda … nii ka minul, sestap olengi
lahendanud oma probleemid kiirlaenuteenuste
kasutamisega … kallivõitu küll, kuid mis
parata.

Nüüd, olles juba üle poole aasta LHV panga klient, otsustasin
taotleda krediidilimiiti, vasus aga, üllatus-üllatus, on siin:
Täname Teid esitatud taotluse eest!
Krediidilimiidi väljastamisel analüüsime põhjalikult
kliendi konto väljavõtet, et hinnata, kas kliendile jääb
piisavalt
vahendeid, et tasuda lisaks igapäevastele väljaminekutele ka
laenukohustusi.
Kuna Teie olete kasutanud alternatiivseid finantseerimise
allikaid
(kiirlaene), siis vastus taotlustele on negatiivne, kuna
lisakohustuse väljastamine antud juhul oleks vastuolus
vastutustundliku laenamise põhimõtetega.
Uue taotluse võite esitada siis, kui antud kohustused on
tasutud ja
vähemalt kuus kuud ei ole uusi lühiajalisi kohustusi võetud.
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1. Olles “analüüsinud põhjalikult” minu kontoväljavõtet
oleks krediidibürokraadid näinud, et minu kohustused
kiirlaenufirma ees on lõppenud, tõsi küll üks osamakse
on teostatud minu SEB panga kontolt … siiski oleks
“põhjalikul analüüsil” selgunud, et üks osamakse minu
LHV kontol ei kajastu, äkki on see tehtud mingil muul
teel, mille kohta oleks võinud järele pärida – ma oleks
saantud selle osamaksu sooritammise kohta SEB panga
poolt digiallkirjastatud kviitungi
[võrdluseks:
LHV
kodulehelt

digiallkirjastatud

kviitungit saata ei saa] ja olukord oleks selgunud.
2. Et siis “alternatiivsete finiantseerimisallikate”
kasutamisel kvalifitseerub kes iganes automaatselt
kurjategijate või nakkusohtlike kategooriasse, kelle
suhtes tuleb rakendada ennetusmeetmeid või garantiini:
– ”
… vähemalt kuus kuud ei ole uusi lühiajalisi
kohustusi võetud.”
Ehk siis pönitentsiaarametmike või epidemioloogide
keeles:
– “Kui kuus kuud ei ole esinenud retsidiive … !”
3. Arusaamatuks jääb ka, kuidas, muude kohustuste
puudumisel, osutub LHV krediit “LISAKOHUSTUSEKS” … ja
sealjuures suuremaks, kui nn. “alternatiivete
finantseerimisallikate” kohustused …
Olles juriidilises ja finantsžargoonis küllaltki abitu,
pidasin LHV krediiti ootamatute või kiirete
väljaminekute katmiseks soodsaimaks lahenduseks … aga,
eks kerediidibürokraadid tea paremini … igatahes:
– “Aitähh hoiatamast!”
4. Ma ei oska siinjuures kommenteerida, kuidas LHV
bürokraadid defineerivad
“…vastutustundliku laenamise põhimõtetteid … “,
kliendikesksusega ei paista neil “põhimõtteil” küll

mingit seost olevat.
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