Privātās pensijas kapitāla izmaksa
Pensiju 3. līmenis
Dalībnieks
Vārds, uzvārds

Personas kods

Pieteikumu iesniedza
Pensiju plāna dalībnieks
Norādītā persona
Mantinieks
Pilnvarotais

Vārds, uzvārds

Personas kods

Vārds, uzvārds

Personas kods

Personu identificējoša dokumenta Nr.

Kontakttālrunis

Reģistrētās dzīvesvietas adrese

Kapitāla izmaksas pamatojums
piešķirta pirmās grupas invaliditāte uz mūžu

pensiju plānā paredzētā vecuma sasniegšana

✔ dalībnieka nāve

Pieteikumam pievienotas dokumentu kopijas, kas apliecina iesniedzēja tiesības veikt darbības ar kapitālu
personu apliecinošs dokuments

izziņa par darba stāžu vai izdienas pensijas piešķiršanu

notariāli apstiprināta pilnvara

invaliditāti apliecinošs dokuments

mantojuma apliecība
dalībnieka nāvi apliecinošs dokuments
(iesniedz norādītā persona)

Lūdzu izmaksāt uzkrāto kapitālu no pensiju plāna
SEB-Sabalansētais 		

SEB-Aktīvais

Uz manu kontu
Banka

Bankas kods

Bankas konts

Kapitālu lūdzu izmaksāt šādā veidā (sadaļa jāaizpilda tikai pensiju plāna dalībniekam)
Visu summu vienā maksājumā

vēlos saglabāt dalību pensiju plānā

vēlos beigt dalību pensiju plānā*

*Ar šo pilnvaroju AS “SEB atklātais pensiju fonds” (turpmāk – Fonds) manā vārdā izbeigt AS “SEB banka” regulārā maksājuma uzdevumu uz
Fonda pensiju plānu, kas ir atzīmēts šajā pieteikumā.

Kapitāla daļu
Periodiski

Norādiet summu (pēc nodokļiem) – ar cipariem un vārdiem (piemēram: EUR 120; viens simts divdesmit eiro)

vienu reizi mēnesī

vienu reizi ceturksnī

vienu reizi pusgadā

vienu reizi gadā

Norādiet summu (pēc nodokļiem) – ar cipariem un vārdiem (piemēram: EUR 45; četrdesmit pieci eiro)
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Spēkā no 2020. gada 17. aprīļa

Tikai peļņu

Informācija par dokumenta iesniegšanu
Pirms dokumenta parakstīšanas un nosūtīšanas, pārbaudiet,
vai Jūsu sniegtā informācija ir precīza un visi nepieciešamie
lauki ir aizpildīti.
Šis dokuments Fondā ir iesniedzams divos veidos:
• Parakstot to ar e-Parakstu (elektronisko parakstu) un
nosūtot Fondam uz epastu: pensija@seb.lv.
• Izmantojot portālu: e-dokumentu parakstīšana: https://
ibanka.seb.lv/cgi-bin/ipank/ipank.p?act=esign, kurā varat
autorizēties ar jebkuras bankas kvalificēto Smart-ID;
Informācija par izmaksu un nodokļiem
1) Izmaksājot privātās pensijas kapitālu, tiek ieturēts
iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk – IIN):
• 20% no pensiju 3. līmenī veikto iemaksu ieguldīšanas
ienākuma (peļņas);
• 23% no darba devēja veikto iemaksu summas;
• 23% no iemaksātās Solidaritātes nodokļa daļas.
Paziņojums par samaksāto IIN no privātās pensijas kapitāla
ir pieejams SEB internetbankā.
www.seb.lv
AS “SEB atklātais pensiju fonds”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003485047

2) Privātās pensijas kapitāla izmaksa uz pieteikumā norādīto
kontu tiks veikta piecu darba dienu laikā pēc pieteikuma un
visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Fondā. Uz kapitāla
izmaksas brīdi uzkrātā summa var mainīties atkarībā no
investīciju rezultātiem.
3) Pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem, Fonds sniedz
informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par dalībniekam
izmaksāto privātās pensijas kapitālu.
Informācija par datu apstrādi
Fonds informē, ka Norādītās personas/Mantinieka/Pilnvarotās
personas datu apstrāde nepieciešama, lai identificētu personu,
sazinātos par jautājumiem, kas saistīti ar Līgumu, kā arī
nodrošinātu Fonda pienākumu izpildi.
Detalizēta informācija par apstrādāto datu kategorijām, to
apstrādes mērķiem un termiņiem, un citi ar datu apstrādi
saistītie jautājumi apkopoti Personas datu apstrādes principos,
ar kuriem varat iepazīties klientu apkalpošanas vietās un
seb.lv vietnē.
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Pieteikuma iesniedzējs
Datums*
Paraksts

Vārds, uzvārds
* Datums nav jānorāda, ja pieteikums tiek iesniegts ar elektronisko parakstu

www.seb.lv
AS “SEB atklātais pensiju fonds”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003485047
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