
                  

 

    

Apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Tirgum piesaistītās dzīvības

Atskaitījumi no iemaksātajām apdrošināšanas

Atskaitījumi no iemaksātajām apdrošināšanas prēmij

• 3,0% no maksātajām apdrošināšanas prēmijām

 

Atskaitījumi no iemaksātajām apdrošināšanas 

iemaksātās prēmijas apmēra un nevar pārsniegt:

• 0,50% no maksātās apdrošināšanas prēmijas, ja pirmās iemaksātās prēmijas apmērs ir vismaz 100

• 1,00% no maksātās apdrošināšanas prēmijas, ja pirmās iemaksātās prēmijas apmērs ir vismaz 50

• 1,50% no maksātās apdrošināšanas prēmijas, ja pirmās iemaksātās prēmijas apmērs ir vismaz 10

• 2,50% no maksātās apdrošināšanas prēmijas, ja pirmās iemaksātās prēmij

Apdrošināšanas līguma uzturēšanas maksa

Mēneša maksa, ko katru kalendāro mēnesi atskaita no uzkrātā kapitāla, ir:

• 2,00 EUR līgumiem ar polisē norādītiem regulāriem maksājumiem

• 0,00 EUR līgumiem ar polisē norādītu vienreizēju maksājumu

Ieguldījumu pārvaldes maksa 

Ieguldījumu pārvaldes maksu atskaita no uzkrātā kapitāla katru kalendāro mēnesi. Ieguldījumu pārvaldes maksas gada tarifs ir 

atkarīgs no apdrošināšanas līguma uzkrātā kapitāla apjoma:

• 0,80% gadā no uzkrātā kapitāla, ja uzkrātā kapitāla apjoms ir vismaz 100

• 1,00% gadā no uzkrātā kapitāla, ja uzkrātā kapitāla apjoms ir vismaz 50

• 1,20% gadā no uzkrātā kapitāla, ja uzkrātā kapitāla apjoms ir vismaz 10

• 1,40% gadā no uzkrātā kapitāla, ja uzkrātā kapitāla apjoms ir mazāks par 10 000 EUR

Maksa, kas tiek atskaitīta no kapitāla, atpirkuma vai kapit

Polisēm, kurās veicami regulāri maksājumi, maksa, ko atskaita no uzkrātā kapitāla (atpirkuma gadījumā) vai no 

uzkrātais kapitāls tiek samazināts (uzkrātā kapitāla daļējas izņemšanas gadījumā), ir atkarīga no tā, cik gadus apdrošināšana

līgums ir bijis spēkā pirms atpirkuma vai uzkrātā kapitāla daļējas izņemšanas, vai no tā, par cik gadiem ir veik

regulārie maksājumi, ja pēdējais periods ir ilgāks

• 10% maksa apdrošināšanas 1. gadā 

• 5% maksa apdrošināšanas 2.–5. gadā 

• 0% maksa pēc apdrošināšanas 5. Gada 

 

Polisēm, kurās norādīts vienreizējs maksājums, maksa, ko atskaita no uzk

izņemšanas gadījumā, ir 50 EUR. Daļējas izņemšanas gadījumā maksu atskaita no uzkrātā kapitāla ikreiz, kad tiek veikta daļējā

izņemšana. 

Maksa par rakstiska paziņojuma nos

3 EUR par katru nosūtīto rakstisko paziņojumu (brīdinājumi par uzkrātā kapitāla nepietiekamību)

Maksas par papildu pakalpojumu sniegšanu

8 EUR par apdrošināšanas polises kopijas izgatavošanu

8 EUR par apdrošināšanas līguma grozījumiem

Maksa par uzkrātā kapitāla izvietojuma mai

Maksa par uzkrātā kapitāla izvietojuma maiņu, to veicot vairāk nekā 4 reizes apdrošināšanas gadā, ir 15 EUR par katru nākamo 

izvietojuma maiņu. 

 

Apdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinātājam ir tiesības vienpusēji mainīt Cenrādi Noteikumos noteiktajāApdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinātājam ir tiesības vienpusēji mainīt Cenrādi Noteikumos noteiktajāApdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinātājam ir tiesības vienpusēji mainīt Cenrādi Noteikumos noteiktajāApdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinātājam ir tiesības vienpusēji mainīt Cenrādi Noteikumos noteiktajā

Cenrādis 
Apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas noteikumiem Nr.

Spēkā no 01.06.2014. 

iemaksātajām apdrošināšanas prēmijām 

pdrošināšanas prēmijām, līgumiem ar polisē norādītiem regulāriem maksājumiem

3,0% no maksātajām apdrošināšanas prēmijām 

pdrošināšanas prēmijām, līgumiem ar polisē norādītu vienreizēju maksājumu

iemaksātās prēmijas apmēra un nevar pārsniegt: 

0,50% no maksātās apdrošināšanas prēmijas, ja pirmās iemaksātās prēmijas apmērs ir vismaz 100 000 EUR

drošināšanas prēmijas, ja pirmās iemaksātās prēmijas apmērs ir vismaz 50 000 EUR

1,50% no maksātās apdrošināšanas prēmijas, ja pirmās iemaksātās prēmijas apmērs ir vismaz 10 000 EUR

2,50% no maksātās apdrošināšanas prēmijas, ja pirmās iemaksātās prēmijas apmērs ir vismaz 1000 EUR

anas maksa 

Mēneša maksa, ko katru kalendāro mēnesi atskaita no uzkrātā kapitāla, ir: 

2,00 EUR līgumiem ar polisē norādītiem regulāriem maksājumiem 

vienreizēju maksājumu 

Ieguldījumu pārvaldes maksu atskaita no uzkrātā kapitāla katru kalendāro mēnesi. Ieguldījumu pārvaldes maksas gada tarifs ir 

atkarīgs no apdrošināšanas līguma uzkrātā kapitāla apjoma: 

ā kapitāla, ja uzkrātā kapitāla apjoms ir vismaz 100 000 EUR 

gadā no uzkrātā kapitāla, ja uzkrātā kapitāla apjoms ir vismaz 50 000 EUR 

gadā no uzkrātā kapitāla, ja uzkrātā kapitāla apjoms ir vismaz 10 000 EUR 

a, ja uzkrātā kapitāla apjoms ir mazāks par 10 000 EUR 

la, atpirkuma vai kapitāla daļējas izņemšanas gadījum

Polisēm, kurās veicami regulāri maksājumi, maksa, ko atskaita no uzkrātā kapitāla (atpirkuma gadījumā) vai no 

uzkrātais kapitāls tiek samazināts (uzkrātā kapitāla daļējas izņemšanas gadījumā), ir atkarīga no tā, cik gadus apdrošināšana

līgums ir bijis spēkā pirms atpirkuma vai uzkrātā kapitāla daļējas izņemšanas, vai no tā, par cik gadiem ir veik

regulārie maksājumi, ja pēdējais periods ir ilgāks.  

Polisēm, kurās norādīts vienreizējs maksājums, maksa, ko atskaita no uzkrātā kapitāla atpirkuma vai uzkrātā kapitāla daļējas 

izņemšanas gadījumā, ir 50 EUR. Daļējas izņemšanas gadījumā maksu atskaita no uzkrātā kapitāla ikreiz, kad tiek veikta daļējā

ojuma nosūtīšanu 

rakstisko paziņojumu (brīdinājumi par uzkrātā kapitāla nepietiekamību) 

aksas par papildu pakalpojumu sniegšanu 

8 EUR par apdrošināšanas polises kopijas izgatavošanu 

8 EUR par apdrošināšanas līguma grozījumiem 

la izvietojuma maiņu 

Maksa par uzkrātā kapitāla izvietojuma maiņu, to veicot vairāk nekā 4 reizes apdrošināšanas gadā, ir 15 EUR par katru nākamo 

Apdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinātājam ir tiesības vienpusēji mainīt Cenrādi Noteikumos noteiktajāApdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinātājam ir tiesības vienpusēji mainīt Cenrādi Noteikumos noteiktajāApdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinātājam ir tiesības vienpusēji mainīt Cenrādi Noteikumos noteiktajāApdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinātājam ir tiesības vienpusēji mainīt Cenrādi Noteikumos noteiktajā

apdrošināšanas noteikumiem Nr.UL_i_0514, 

, līgumiem ar polisē norādītiem regulāriem maksājumiem, nevar pārsniegt: 

līgumiem ar polisē norādītu vienreizēju maksājumu, ir atkarīgi no pirmās 

000 EUR 

000 EUR 

000 EUR 

as apmērs ir vismaz 1000 EUR 

Ieguldījumu pārvaldes maksu atskaita no uzkrātā kapitāla katru kalendāro mēnesi. Ieguldījumu pārvaldes maksas gada tarifs ir 

jumā 

Polisēm, kurās veicami regulāri maksājumi, maksa, ko atskaita no uzkrātā kapitāla (atpirkuma gadījumā) vai no summas, par kuru 

uzkrātais kapitāls tiek samazināts (uzkrātā kapitāla daļējas izņemšanas gadījumā), ir atkarīga no tā, cik gadus apdrošināšanas 

līgums ir bijis spēkā pirms atpirkuma vai uzkrātā kapitāla daļējas izņemšanas, vai no tā, par cik gadiem ir veikti polisē norādītie 

rātā kapitāla atpirkuma vai uzkrātā kapitāla daļējas 

izņemšanas gadījumā, ir 50 EUR. Daļējas izņemšanas gadījumā maksu atskaita no uzkrātā kapitāla ikreiz, kad tiek veikta daļējā 

Maksa par uzkrātā kapitāla izvietojuma maiņu, to veicot vairāk nekā 4 reizes apdrošināšanas gadā, ir 15 EUR par katru nākamo 

Apdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinātājam ir tiesības vienpusēji mainīt Cenrādi Noteikumos noteiktajāApdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinātājam ir tiesības vienpusēji mainīt Cenrādi Noteikumos noteiktajāApdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinātājam ir tiesības vienpusēji mainīt Cenrādi Noteikumos noteiktajāApdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinātājam ir tiesības vienpusēji mainīt Cenrādi Noteikumos noteiktajā    kārtībā.kārtībā.kārtībā.kārtībā. 


