
Pensiju plānu piedāvājums

Līdzekļu ieguldīšanu nodrošina profesionāls līdzekļu  
pārvaldītājs IPAS “SEB Investment Management”

Sazinieties ar SEB pensiju fondu pa tālruni 67215681 vai e-pastu pensija@seb.lv, ja vēlaties 
Eiropas Kopienas iestādē iegūtās pensijas tiesības pārnest uz SEB pensiju fondu.   

Uzkrājuma attālināta pārraudzība
SEB internetbankā 24h diennaktī Jūs varat:

• noslēgt pensiju 3.līmeņa individuālās dalības līgumu;

• izveidot regulāro maksājumu un veikt papildu iemaksas privātās pensijas 
uzkrājumā;

• apskatīt privātās pensijas uzkrājuma kontu un sekot līdzi izvēlētā pensiju 
plāna ienesīgumam – informācija tiek atjaunota katru darba dienu;

• reģistrēt norādītās personas (labuma guvējus);

• uzzināt uzkrājumam individuāli piemērotās komisijas maksas apmēru;

• mainīt pensiju plānu, norādītās personas, iemaksu veidu, regulārā maksājuma 
summu vai citus parametrus individuālās dalības līgumā;

• pieprasīt uzkrājuma izmaksu

Komisijas maksas 

No pensiju plāna vidējiem aktīviem gadā
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SEB-Aktīvais 
SEB-Sabalansētais

SEB-Klimata indeksu plāns

Svarīgi zināt
SEB pensiju fonds ievēro 
Eiropas Kopienu Civildienesta 
noteikumu VIII pielikuma 
12. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minēto 
nosacījumu par pensijas 
kapitāla izmaksu izpildi.

Piedāvājums Eiropas Kopienas institūciju darbiniekiem 
privātās pensijas kapitāla pārvaldīšanai

SEB pensiju fonds sadarbojas ar Eiropas Komisiju kopš 2008. gada, piedāvājot Eiropas Kopienas iestādē iegūtās 
pensijas tiesības (privātās pensijas kapitālu) pēc darba attiecību pārtraukšanas pārnest uz SEB pensiju fondu. 

Vairāk nekā 20 gadi līdz pensijai Vairāk nekā 10 gadi līdz pensijai  Mazāk nekā 10 gadi līdz pensijai

Līdz 25% 
ieguldījumu 
akcijās

SEB-Sabalansētais 
Vidēja riska pensiju plāns. Stabils 
un reizē pietiekami dinamisks 
pensijas kapitāla pieaugums 
ilgtermiņā.

Līdz 100% 
ieguldījumu 
akcijās

SEB-Klimata indeksu plāns
Augsta riska pensiju plāns. Pensi-
jas kapitāla pieaugums ilgtermiņā, 
līdz pat 100% no plāna līdzekļiem 
ieguldot akciju tirgus indeksiem 
piesaistītos finanšu instrumentos.   

25%
100%

Līdz 50% 
ieguldījumu 
akcijās

SEB-Aktīvais
Vidēji augsta riska pensiju plāns. 
Lielāks pensijas kapitāla pieau-
gums ilgākā laika periodā, izman-
tojot augstāka riska ieguldījumus. 

50%
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