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Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārēju pārskatu par apdrošināšanas produktu. Informācijas dokuments 
neatspoguļo konkrētam klientam izstrādātā piedāvājuma īpašos nosacījumus. 
Šis dokuments nav reklāmas materiāls. Tā mērķis ir sniegt klientam svarīgāko informāciju par produktu. Pilnīga  informācija par 
produktu un ar to saistītām izmaksām sniegta citos dokumentos, kā piemēram, apdrošināšanas noteikumos un līgumā.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Mūža pensijas apdrošināšanas mērķis ir nodrošināt regulāras pensijas izmaksas apdrošinātajam līdz viņa mūža galam, izmantojot 
pensiju 2. līmenī (valsts fondēto pensiju shēmā) uzkrāto kapitālu.

Kas tiek apdrošināts?
Tiek apdrošināts valsts fondēto pensiju shēmas 
2.līmeņa dalībnieks, kurš sasniedzis pensionēšanās 
vecumu. Tiek nodrošināts, ka:

 apdrošinātais līdz mūža beigām saņem regulāru 
pensiju,

 mūža pensiju līdz garantētā perioda beigām 
maksā līgumā norādītajam labuma guvējam, ja 
apdrošinātās personas nāve iestājas garantētā 
izmaksu perioda laikā. 

Produkts: Mūža pensijas apdrošināšana

Kas netiek apdrošināts?
 Šim apdrošināšanas veidam saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem nav iespējams  pievienot 
papildapdrošināšanu.

Vai ir kādi seguma
ierobežojumi?
Mūža pensijas apdrošināšanu var iegādāties, ja:
 apdrošinātā persona ir sasniegusi pensijas vecumu 

vai pensionējas priekšlaicīgi,
 pensiju 2.līmenī uzkrātais kapitāls ir ne mazāks kā 

3000 EUR,
 mūža pensijas izmaksa nav mazāka par 10 EUR 

izvēlētajā izmaksu periodā (mēnesis, ceturksnis, 
pusgads vai gads).

Kur es esmu apdrošināts?
• Apdrošināšana ir spēkā visā pasaulē

Kādas ir manas saistības?
• Sniegt apdrošinātājam patiesu informāciju 

un līguma darbības laikā informēt par 
jebkurām izmaiņām sniegtajā informācijā, kas 
apdrošinātājam ir nepieciešama līguma saistību 
izpildei, piemēram, vārda, uzvārda maiņa, faktiskās 
vai deklarētās adreses maiņa, kontakttālruņa, 
e-pasta adreses maiņa.

Kad un kā man jāveic samaksa?
• Samaksa par mūža pensijas apdrošināšanu ir 

pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls, ko Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskaita 
apdrošinātājam pēc mūža pensijas apdrošināšanas 
līguma noslēgšanas. Attiecīgi, apdrošinātajai 
personai pašai nav jāveic šis maksājums.

Kad sākas un beidzas segums?
• Apdrošināšanas segums sākas apdrošināšanas 

līgumā norādītajā datumā un turpinās līdz 
apdrošinātās personas mūža beigām. 

• Ja apdrošināšanas līgumā ir izvēlēts garantētais 
pensiju izmaksu periods un tā laikā iestājas 
apdrošinātās personas nāve, tad pensiju līdz 
garantētā izmaksu  perioda beigām turpina 
saņemt norādītais labuma guvējs.

Kā es varu atcelt līgumu?
• Apdrošināšanas līgumu var izbeigt 15 dienu 

laikā no  līguma noslēgšanas dienas, iesniedzot 
rakstisku pieteikumu apdrošinātājam.


