
Mūža pensijas apdrošināšana ir valsts noteikta iespēja izmantot uzkrāto 
pensiju 2. līmeņa kapitālu. Tā paredz, ka Mūža pensijas klientam ir jānoslēdz 
dzīvības apdrošināšanas līgums, kļūstot par apdrošinātu personu. 

Ar Mūža pensijas apdrošināšanu Jūs saņemsiet regulāras pensijas izmaksas. 
Pensija tiks pārskaitīta uz Jūsu bankas kontu. Pakalpojums garantē Mūža 
pensijas saņemšanu, sākot no valsts noteiktā pensijas vecuma iestāšanās 
līdz mūža beigām.

Ja topošais pensionārs nevēlas iegādāties Mūža pensijas apdrošināšanas 
polisi, tad uzkrātais pensiju 2. līmeņa kapitāls tiks izmantots valsts vecuma 
pensijas aprēķināšanai.

Cik liela būs Mūža pensija?
Mūža pensijas apmērs ir atkarīgs no:
• pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla apjoma;
• vai līgumā ir norādīts labuma guvējs un cik ilgs ir garantētais izmaksas 

posms;
• vecuma, kurā persona pensionējas, un vai tā vēlas atlikt pensijas izmaksu 

sākumu.

Priekšrocības
Mūža pensiju Jūs varat pielāgot savām vajadzībām:
• iespējams izvēlēties vairākus pensijas izmaksas posmus, kuru laikā būs 

dažāds pensijas apmērs. Maksimālais posmu skaits ir trīs.
• apdrošināšanas līgumā var norādīt brīvi izvēlētu labuma guvēju, kurš 

apdrošinātā nāves gadījumā turpina saņemt apdrošinātajam paredzēto 
Mūža pensiju līdz apdrošinātās personas izvēlētā garantētā izmaksas 
posma beigām. Labuma guvēju brīvi varat mainīt.

• varat noteikt, cik bieži vēlaties saņemt pensiju – reizi mēnesī, ceturksnī, 
pusgadā vai gadā.

• varat atlikt pensijas saņemšanas uzsākšanu uz laiku līdz 10 gadiem.
• iespējams brīvi izvēlēties pensijas saņemšanas datumu no 1. līdz 

14. datumam. 

Izmaksas
Mūža pensijas apdrošināšanai papildu samaksa nav nepieciešama, tās 
iegādei tiek izmantoti tikai pensiju 2. līmenī uzkrātie naudas līdzekļi. 

Kas ir Mūža pensijas apdrošināšana?

Mūža pensijas apdrošināšana ir veids, kā 
pensijas gados ērtā un Jūsu vajadzībām 
piemērotā veidā saņemt pensiju 2. līmeņa 
jeb Valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātos 
līdzekļus.

Mūža pensijas apdrošināšana

Vairāk priekšrocību Jūsu pensijai



3) Noslēdziet Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu.
Lai noslēgtu Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, Jums 
nepieciešami šādi dokumenti:

• pase vai personas apliecība (eID karte),
• paziņojums no VSAA par Valsts fondēto shēmā jeb pensiju 

2. līmenī uzkrāto kapitāla apmēru. 
No noslēgtā līguma var atteikties 15 dienu laikā no tā 
parakstīšanas brīža. Pēc tam tas ir stājies spēkā, un vairs nevar 
mainīt izvēlēto apdrošināšanas sabiedrību un līguma nosacījumus 
vai arī pārcelt kapitālu izmaksai kopā ar valsts vecuma pensiju. 

Lūdzu ievērot! Mūža pensijas līgumā norādīto labuma guvēju 
varat brīvi mainīt visā līguma darbības laikā.

Kā pieteikties?

1) VSAA iesniegumā norādiet savu vēlmi saņemt Mūža pensijas 
apdrošināšanu.

Ja esat sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma 
pensiju, Jums jāvēršas VSAA. Aizpildot „Iesniegumu par uzkrātā 
valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu”, pie izvēlnes 
„Vēlos manu valsts fondēto pensiju shēmā uzkrāto kapitālu 
izmantot” jāatzīmē atbilde „Mūža pensijas polises iegādei”.

Ar šo atzīmi topošais pensionārs neuzņemas saistības noslēgt 
Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu!

SEB Life and Pension Baltic SE noteiktais minimālais kapitāla 
apmērs Mūža pensijas apdrošināšanas pakalpojumam ir 
15 000 EUR.

2) Izvēlieties apdrošināšanas sabiedrību, kurā iegādāsieties 
Mūža pensijas apdrošināšanu.

Pirms lēmuma pieņemšanas iepazīstieties ar Mūža pensijas 
apdrošināšanas piedāvājumiem, lai izvēlētos sev piemērotāko 
risinājumu. 

Svarīgi! Ja sešu mēnešu laikā no „Iesnieguma par uzkrātā 
valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu” reģistrēšanas 
VSAA nesaņems informāciju, ka esat noslēdzis Mūža pensijas 
apdrošināšanas līgumu, tad pensiju 2. līmeņa kapitāls tiks 
apvienots ar pensiju 1. līmeņa kapitālu.

Ja nolemsiet iegādāties Mūža pensijas apdrošināšanu konkrētā 
apdrošināšanas sabiedrībā, Jums jānoslēdz apdrošināšanas 
līgums.

Šo mārketinga paziņojumu sagatavojusi SEB Life and Pension Baltic SE. Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par SEB Life and Pension Baltic SE piedāvāto 
apdrošināšanas pakalpojumu. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, SEB Life and Pension Baltic SE neuzņemas atbildību par 
neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Lai pieņemtu lēmumu par apdrošināšanas pakalpojuma 
iegādi, vienmēr rūpīgi lasiet apdrošināšanas līguma noteikumus. Ar tiem varat iepazīties jebkurā SEB bankas filiālē.

Labprāt sniegsim Jums papildu informāciju! Aicinām pieteikties bezmaksas konsultācijai pie SEB Life and Pension Baltic SE speciālista 
vai zvanīt pa tālruni 67079800.

Uzziniet vairāk: 
www.seb.lv/dziviba

Gadījumā, ja Jūsu uzkrātā kapitāla apmērs būs vienāds vai 
lielāks par apdrošināšanas sabiedrību noteikto minimālo 
apmēru, kas nepieciešams Mūža pensijas polises iegādei, 
tad VSAA izsūtīs Jums paziņojumu. Tajā būs iekļauta 
informācija par apdrošināšanas sabiedrībām, kas piedāvā 
Mūža pensijas apdrošināšanu, kā arī par iespēju uzkrāto 
kapitālu saņemt kopā ar valsts nodrošināto vecuma pensiju.


