
ERGO LIFE INSURANCE SE LATVIJAS FILI ĀLE 

Mūža pensijas apdrošinā šanas l īguma sl ēgšanas, izmantojot valsts 
fondēto pensiju sh ēmā (II pensiju l īmen ī) uzkr āto kapit ālu, kārt ība 

1. Vispārīgā inform ācija

Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāli var noslēgt 
valsts fondētās pensiju shēmas dalībnieks: 

1.2. kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju vai pensionējas 
priekšlaicīgi un 

1.3. kura fondēto pensiju shēmā uzkrātais kapitāls ir vismaz EUR 3000,00 (trīs tūkstoši). 

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle piedāvā fondēto pensiju shēmas dalībniekiem slēgt 
mūža pensijas apdrošināšanas līgumus sākot ar 2014. gada 1. janvāri. 

2. Inform ācijas sniegšana par m ūža pensijas polises ieg ādes iesp ējām valsts
fond ēto pensiju sh ēmas dal ībniekiem

2.1. Informāciju valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem, kas ir sasnieguši
valsts noteikto vecuma pensijas vecumu, par iespējām iegādāties mūža 
pensijas apdrošināšanas polisi, izmantojot uzkrāto kapitālu, sniedz 
VSAA. 

2.2. VSAA darbinieks sniedz informāciju par apdrošināšanas sabiedrībām, 
kuras piedāvā iegādāties mūža pensijas apdrošināšanas polisi (tai skaitā 
arī ERGO), kā arī informāciju, kur iespējams iepazīties ar 
apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumu. 

3. Mūža pensijas apm ēra apr ēķina un pied āvājuma sagatavošana

3.1. Informācija par ERGO piedāvātās mūža pensijas apdrošināšanas
iespējām pieejama ERGO mājaslapā interneta vietnē www.ergo.lv. 

3.2. ERGO mājaslapā pieejams kalkulators, kurā ievadot nepieciešamos 
datus, valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieki var aprēķināt 
prognozējamo mūža pensijas izmaksājamo apmēru. 

3.3. Mūža pensijas piedāvājuma aprēķinu un konsultāciju par mūža pensijas 
apdrošināšanas iespējām valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieki var 
saņemt arī jebkurā ERGO birojā vai klientu apkalpošanas vietā, kas 
norādītas ERGO mājaslapā. 

4. Mūža pensijas apdrošin āšanas polises ieg āde (l īguma sl ēgšana)

4.1. Lai iegādātos mūža pensijas apdrošināšanas polisi, valsts fondēto
pensiju shēmas dalībniekam jāaizpilda un jāiesniedz ERGO: 

4.1.1. noteiktas formas pieteikums (pieejams ERGO mājaslapā vai jebkurā 
ERGO birojā); 

4.1.2. pases vai personas identifikācijas kartes kopija; 

4.1.3. VSAA paziņojuma par valsts fondēto pensiju shēmas kapitāla 
izmaksas iespējām kopija. 



 

4.2. Pamatojoties uz saņemto aizpildīto valsts fondēto pensiju shēmas 
dalībnieka pieteikumu, ERGO sagatavo mūža pensijas apdrošināšanas 
polisi (divos eksemplāros, pa vienam ERGO un valsts fondēto pensiju 
shēmas dalībniekam), kuru tas paraksta, kā arī izsniedz valsts fondēto 
pensiju shēmas dalībniekam mūža pensijas apdrošināšanas noteikumus. 

5. Apdrošin āšanas l īguma sp ēkā stāšanās un attiekšan ās ties ības 

5.1. Noslēgtais mūža pensijas apdrošināšanas līgums uzskatāms par 
noslēgtu un neapstrīdamu, ja no mūža pensijas apdrošināšanas polises 
parakstīšanas brīža (sagatavošanas datums, kas norādīts mūža pensijas 
apdrošināšanas polisē) ir pagājušas 15 kalendārās dienas. 

5.2. Atteikties no mūža pensijas apdrošināšanas līguma valsts fondēto 
pensiju shēmas dalībnieks var iesniedzot rakstisku iesniegumu jebkurā 
ERGO birojā. 

5.3. Noslēgtais Līgums uzskatāms par spēkā stājušos (pamats mūža pensijas 
maksājumu uzsākšanai) ir tikai pēc apdrošināšanas prēmijas 
saņemšanas pilnā apmērā. 

 
 


