
Mūža pensija – 
pensija, kas ir 
mantojama! Kā veidojas Mūža pensija?

 

Kamēr strādājat Kad sasniegsiet valsts pensijas vecumu

   

Izvēloties pensiju 2. līmeņa 6%
uzkrājumu saņemt kā Pensiju 2. līmenī* Jums būs jāizvēlas kā Noformēt Mūža 
Mūža pensiju, Jūs iegūsiet: Jūsu alga saņemt pensiju 2. līmeņa pensiju

• Garantētu pensijas izmaksu līdz 

pirms nodokļu 
nomaksas, 

no kuras lai ilgtermiņā nodrošinātu 
iemaksas tiek ieguldītas, 

uzkrājumu

Šī pensija piederēs 
mūža beigām kapitāla pieaugumu                                            tikai Jums un varēsiet 

• Pensijas izmaksa tiks pielāgota 20% * 
ir obligāta tiem klientiem, kuri 
Piedalīšanās pensiju 2. līmenī 

to atstāt mantojumā

Jūsu individuālajām vajadzībām Pensijai Savukārt, klienti, kuri dzimuši no 
dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija. 

pie pensiju 1. līmeņa
Pieskaitīt uzkrājumu 

1951. gada 2. jūlija līdz 

• Iespēju parūpēties par tuviniekiem, var pievienoties brīvprātīgi. 
1971.gada 1. jūlijam (ieskaitot) Izmaksās 

norādot labuma guvēju, kurš Jūsu Šajā gadījumā pensija SEB Life and Pension 

nāves gadījumā turpinās saņemt vairs nebūs mantojama Baltic SE 

Jūsu nopelnīto pensiju. līdz mūža beigām

14%
Pensiju 1. līmenī Izmaksās Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūra Uzziniet vairāk 
par iespēju 

Kur var uzzināt, vai man ir pensiju 2. līmeņa tiek nodrošinātas pensijas saņemt SEB 

uzkrājums, un kāds ir tā apmērs? esošajiem pensionāriem
no Jūsu darba stāža un 
Pensijas apmērs būs atkarīgs 

+ 371 67079800 
Mūža pensiju

• Portālā latvija. lv nomaksātā sociālā nodokļa
(būs nepieciešama autorizācija ar latvija.lv 
vai internetbankas autorizācijas līdzekļiem)

• Jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas Jau vairāk nekā 4000 SEB klientu saņem Mūža pensiju! 

nodaļā (uzrādot pasi vai ID karti) Šo mārketinga paziņojumu sagatavojusi SEB Life and Pension Baltic SE (turpmāk tekstā – Sabiedrība). Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem. Lai gan informācija 
ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, Sabiedrība neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Jums vienmēr pirms 
pakalpojuma izvēles vajadzētu iegūt papildus informāciju, tādēļ lūdzam skatīt informāciju mājas lapā: www.seb.lv. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu SEB Life and Pension Baltic SE konsultantu.


