Mūža pensijas apdrošināšana
Apdrošināšanas pakalpojuma informācijas dokuments
Sabiedrība: SEB Life and Pension Baltic SE
Pakalpojums: Mūža pensijas apdrošināšana

Plašāka informācija par pakalpojumu un informācija, kas saistīta ar līguma izpildi, ir sniegta Mūža pensijas apdrošināšanas noteikumos un
apdrošināšanas polisē.

Kas ir Mūža pensijas apdrošināšana?
Mūža pensijas apdrošināšana ir valsts noteikta iespēja kā saņemt uzkrāto valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk tekstā - pensiju 2. līmeņa)
kapitālu. Tā paredz, ka sasniedzot vecumu, ar kuru pienākas valsts noteiktā vecuma pensija, pensiju 2. līmeņa dalībniekam ir iespēja noslēgt
Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, kļūstot par apdrošinātu personu. Pakalpojums garantē Mūža pensijas saņemšanu, sākot no valsts
noteiktā pensijas vecuma iestāšanās līdz mūža beigām.
Šis pakalpojums Jums ir piemērots, ja:
•
esat sasniedzis valsts noteikto pensijas vecumu, pensionējaties priekšlaicīgi vai ar atvieglotiem noteikumiem;
•
esat pensiju 2. līmeņa dalībnieks;
•
vēlaties pats noteikt kādā apmērā un kad pensiju saņemt vai atlikt pensijas saņemšanu līdz sev vēlamam laikam;
•
vēlaties, lai pensija būtu nododama mantojumā.

Kas tiek apdrošināts?
 Apdrošinātais risks - apdrošinātās personas ilgdzīvošana. Mēs
maksāsim mūža pensiju līdz Jūsu mūža beigām.
 Apdrošinātā nāves gadījumā mēs garantējam mūža pensijas
izmaksu Jūsu norādītajam labuma guvējam atbilstoši Jūsu
izvēlētajam garantētās izmaksas periodam.

Kas netiek apdrošināts?
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem šim apdrošināšanas
pakalpojumam nav paredzēta papildapdrošināšana.

Vai ir kādi ierobežojumi apdrošināšanai?
! Jūsu pensiju 2. līmeņa kapitālam ir jābūt vismaz 15 000 EUR.
! Garantētās izmaksas periods nevar būt ilgāks par 20 gadiem
no mūža pensijas izmaksas sākuma.
! Mūža pensijas izmaksas uzsākšanas maksimālais atliktais
periods ir 10 gadi.
! Minimālā izmaksājamā mūža pensijas summa periodā ir
10,00 EUR.

Kur ir spēkā apdrošināšana?
 Mēs nodrošinām mūža pensijas izmaksu uz Jūsu norādīto norēķinu kontu jebkurā pasaules valstī.

Kādi ir mani pienākumi?
Pēc iespējas ātrāk paziņot mums par izmaiņām apdrošināšanas līguma vai saistīto dokumentu datos, piemēram, vārds, uzvārds, personas
kods, saziņas adrese, e-pasts, tālruņa numurs, dzīvesvieta un dzīvesvieta nodokļu vajadzībām.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas maksājums, kas ir Jūsu uzkrātais pensiju 2. līmeņa kapitāls, ir vienreizējs bez papildināšanas iespējām un to Jūsu vārdā
veiks Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pēc tam, kad būsiet noslēdzis Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu. Jums nav jāveic
papildu maksājumi.

Kad sākas un kad beidzas apdrošināšana?
Apdrošināšana stājas spēkā no Mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanas datuma līdz Jūsu mūža beigām. Ja esat norādījis labuma
guvēju, tad Jūsu nāves gadījumā mūža pensijas izmaksu turpinās saņemt labuma guvējs līdz garantētā izmaksas perioda beigām.

Kā es varu atcelt līgumu?
Jums ir tiesības atteikties no apdrošināšanas līguma 15 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, iesniedzot mums rakstisku iesniegumu
brīvā formā.

