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Juridisko personu kredītvēsture

Juridisko personu "Melnais
saraksts"

Pārbaudīt juridiskās personas kredītvēsturi

Reģistrācijas numurs: 40103116195  

Lūdzu, ievadiet 9 vai 11 ciparu reģistrācijas numuru bez "LV"

Reģistrācijas numurs: 010311619

Reģistrācija: Reģistrēts LR
Komercreģistrā

Vienotais reģ.nr: 40103116195

Uzņēmuma
nosaukums: JUMAVA

Informāciju par komersanta reģistrāciju LR Komercreģistrā nodrošina SIA Crefo Rating - licencēts UR datu atkalizmantotājs. Portāla
uzturētājs neuzņemas atbildību par informācijas precizitāti, uz tās pamata pieņemtajiem lēmumiem un to sekām.

Parādvēsturē reģistrēto kavēto maksājumu skaits: 4

Nr.
Inkasso lietas
saņemšanas
datums

Parāda apmērs Samaksāts Samaksas
ilgums (dienas) Nozare Atgūšanas statuss

1. 20.10.2014 EUR 2750.00 0.0% - Citas nozares Izbeigta
01.02.2016

2. 12.02.2016 EUR 2950.50 0.0% - Cita veida izdevumu iespiešana Izbeigta
18.10.2016

3. 26.02.2018 EUR 490.00 0.0% - Citas nozares Izbeigta
14.01.2020

4. 16.03.2020 EUR 128.62 0.0% - Atkritumu savākšana (izņemot
bīstamos atkritumus)

Izbeigta
30.06.2020

Parādvēstures datu bāzē reģistrēts maksājuma kavējums ir vēsturisks fakts, kad pēc Creditreform parāda atgūšanas pieprasījuma
parādnieks nav pieņemamā laikā izpildījis savas maksājuma saistības pret kreditoru. Kreditora prasījuma pamatotība un summu pareizība,
kā arī kavējuma ilgums ir uzskatāms par Creditreform vērtējumu, balstoties uz tās rīcībā esošo informāciju.
Ja parāda atgūšanas statuss ir “izbeigta”, Creditreform reģistrē saistību apmaksu un korekcijas datos par saistību apmaksāto daļu,
pamatojoties uz kreditora sniegto informāciju, ja kreditors nodrošina šādu datu atjaunošanu.

Papildus informācija

Saņemt papildus informāciju par šo uzņēmumu
Pārbaudīt iespēju iekasēt parādu no šī uzņēmuma.

Piezīmes

SIA Creditreform Latvijā Juridisko personu kredītvēstures datu bāze ir reģistrs, kurā tiek fiksēta vēsturiska informācija par juridisko personu
maksājumu kavējumiem. Kredītvēstures datu bāzes informācija var tikt izmantota tikai kredītlēmuma pieņemšanai, izvērtējot juridiskas
personas maksātspēju, un nevar būt par vienīgo pamatu šāda lēmuma pieņemšanā.
Informācijas nodošana trešajām personām, izņemot pārbaudīto juridisko personu, aizliegta.
Gadījumā, ja pārbaudītajai juridiskajai personai ir neskaidrības par negatīvajiem gadījumiem tās kredītvēsturē, lūdzam vērsties Creditreform
Latvija SIA Juridisko personu nodaļā Skanstes 50, LV-1013 Rīga, tel. 67501049, fakss 67501040.
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