
 

 

Apdrošināšanas līguma darbības laikā Apdrošinātājam ir tiesības mainīt Cenrādi. 

CENRĀDIS Nr.19-1 

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

 

Aktuālais cenrādis turpmāk būs saskaņā ar Tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas noteikumiem Nr.UL 19 

Spēkā no 01.01.2019. 

1. Atskaitījumi tirgum piesaistītājā dzīvības apdrošināšanā ar polisē norādītu vienreizēju 
maksājumu 

 Atskaitījuma veids Atskaitījuma apmērs 

1.1  Atskaitījumi no prēmijām 1,0% no maksātajām apdrošināšanas prēmijām 

1.2  Apdrošināšanas līguma pārvaldes maksa, kas ir 
proporcionāla uzkrātajam kapitālam 

1,1% gadā no uzkrātā kapitāla. 

Apdrošināšanas līguma pārvaldes maksa tiek aprēķināta un reizi mēnesī 
atskaitīta no uzkrātā kapitāla. 

Minimālā apdrošināšanas līguma pārvaldes maksa ir EUR 2 mēnesī.  

 

1.3  Fiksētā apdrošināšanas līguma uzturēšanas maksa 0 EUR.  

Apdrošināšanas līguma fiksētā uzturēšanas maksa tiek aprēķināta un 
reizi mēnesī atskaitīta no uzkrātā kapitāla. 

1.4  Atskaitījumi, izvēloties dzīvības apdrošināšanu un 
papildapdrošināšanu   

Dzīvības apdrošināšanas un papildapdrošināšanas atskaitījumi ir 
atkarīgi no izvēlētajiem dzīvības apdrošināšanas un 
papildapdrošināšanas apmēriem, kā arī no Apdrošinātās personas 
vecuma un riska kategorijas. Līgumam piemērotās likmes par dzīvības 
apdrošināšanu un papildapdrošināšanu var tikt izsniegtas pēc Klienta 
pieprasījuma.   

Atskaitījumi par dzīvības apdrošināšanu un papildapdrošināšanu tiek 
aprēķināti un atskaitīti no uzkrātā kapitāla reizi mēnesī. 

1.5  Maksa, kas tiek atskaitīta no kapitāla, izbeidzot 
līgumu vai izņemot daļējo atpirkuma summu 

0 EUR 

1.6  Maksa par uzkrātā kapitāla izvietojuma maiņu 0 EUR par 4 reizēm apdrošināšanas gadā, un 15 EUR par katru nākamo 
izvietojuma maiņu 

1.7  Maksa par apdrošināšanas līguma grozījumiem 8 EUR par katru reizi, kad līguma grozījumi tiks veikti 

1.8  Investīciju risinājuma maksa, kuru ietur ieguldījumu 
pārvaldnieks 

Atskaitījumi tiek iekļauti Investīciju risinājuma cenā.  

Punktos 1.6.-1.7 . minētie atskaitījumi tiks ieturēti no uzkrātā kapitāla.  

2. Papildu informācija 

2.1  Minimālais vienreizējās apdrošināšanas prēmijas apjoms ir EUR 1000.  

2.2  Minimālā daļējā atpirkuma summa ir EUR 300. 

2.3  Minimālais uzkrātais kapitāls pēc daļējas atpirkuma summas ir EUR 500. 

2.4  Minimālā atpirkuma summa ir EUR 5. Ja atpirkuma summa ir mazāka, tā netiek izmaksāta. 

2.5  Dzīvības apdrošināšanas summas minimālais apmērs 0 EUR 

2.6  Maksimālais kritisko slimību papildapdrošināšanas 
apjoms  

100 000 EUR 

2.7  Maksimālais nāves nelaimes gadījumā 
papildapdrošināšanas apjoms  

100 000 EUR 

2.8  Maksimālais invaliditātes nelaimes gadījumā 
papildapdrošināšanas apjoms  

100 000 EUR 

2.9  Maksimālais traumas nelaimes gadījumā 
papildapdrošināšanas apjoms  

30 000 EUR 

2.10  Apdrošinātās personas vecuma un apdrošināšanas 
perioda ierobežojums 

Līguma noslēgšanas brīdī apdrošinātai personai ir jābūt 18 gadus vecai.  

Līguma noslēgšanas brīdī apdrošinātā persona nedrīkst būt vecāka par 
78 gadiem.  

Līguma termiņa beigās apdrošinātā persona nedrīkst būt vecāka par 80 
gadiem.  

Ja dzīvības apdrošināšanas līgumam ir pievienota Kritisko slimību 
papildapdrošināšana, tā savu spēku zaudē apdrošinātās personas 
66.dzimšanas dienā. 

Apdrošināšanas periods var būt tikai pilnus gadus. 

 


