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I Dokumentu izskatīšana un noformēšana
Konsultācija par līguma noslēgšanu, Pieteikuma izskatīšana

bez maksas

Līguma noslēgšana

bez maksas

Polises izdošana

bez maksas

Līguma grozījumu veikšana

bez maksas

Pieeja Līgumam sistēmā www.mansergo.lv

bez maksas

Fondu daļu pirkšana, pārdošana vai maiņa

bez maksas

Maksa par daļēju Uzkrājuma izmaksu

2% no izmaksājamās summas (min. 30 EUR)

Maksa par pilnīgu Līguma izbeigšanu pirms termiņa

2% no visas Uzkrājuma summas (min. 30 EUR)

II Minimālās summas
Atkarībā no Dzīvības apdrošināšanas veida:
Minimālā apdrošinājuma summa

A) Dzīvības apdrošināšana ģimenes aizsardzībai - min. 3 000 EUR, kas
paliek nemainīga visa Līguma darbības laikā;
B) Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana - min. 15 000 EUR , kas mainās
katru apdrošināšanas gadu pēc linērārā dilšanas principa.

Minimālā regulārā apdrošināšanas prēmija

Saskaņā ar Līguma nosacījumiem, bet ne mazāk kā 30 EUR mēnesī

Minimālā vienreizējā apdrošināšanas prēmija

Saskaņā ar Līguma nosacījumiem, bet ne mazāk kā 1000 EUR

Minimālā papildu apdrošināšanas prēmija

Bez ierobežojumiem

Minimālā prasība Uzkrājuma summai pēc daļējā Uzkrājuma izmaksas

400 EUR

III Atskaitījumi
Normatīvajos aktos paredzētais maksājums Apdrošināto aizsardzības fondā

0% no katras samaksātās apdrošināšanas prēmijas

Normatīvajos aktos paredzētais maksājums Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijai 0% no katras samaksātās apdrošināšanas prēmijas
Maksa par Līguma apkalpošanu

2,50% no katras samaksātās apdrošināšanas prēmijas

Fiksētā maksa par Uzkrājuma pārvaldīšanu

1,50 EUR mēnesī

Mainīgā maksa par Uzkrājuma pārvaldīšanu

1,2% gadā no Uzkrājuma summas

Riska maksa

saskaņā ar Līguma nosacījumiem

IV Aprēķinu, izmaksu un izmaiņu veikšanas termiņi
Polises izdošanas termiņš pēc Pieteikuma iesniegšanas, ja Apdrošinātājs piekrīt Līguma noslēgšanai

15 kalendāro dienu laikā

Pirmās apdrošināšanas prēmijas samaksas termiņš pēc Polises izdošanas datuma

1 mēneša laikā

Fonda daļu iegāde pēc Apdrošināšanas prēmijas saņemšanas Apdrošinātāja norēķinu kontā

5 darba dienu laikā

Fonda daļu pārdošana pēc attiecīgā Apdrošināšanas atlīdzības vai Līguma izbeigšanas pieprasījuma saņemšanas

5 darba dienu laikā

Fondu daļu maiņa pēc iesnieguma saņemšanas par Ieguldījuma portfeļa izmaiņām

5 darba dienu laikā

Līguma grozījumu spēkā stāšanās termiņš pēc iesnieguma saņemšanas par izmaiņu veikšanu Līgumā

saskaņā ar Apdrošināšanas
noteikumiem

Atpirkuma summas vai daļēja Uzkrājuma summas izmaksa pēc iesnieguma saņemšanas par Līguma izbeigšanu
pirms termiņa

15 kalendāro dienu laikā

Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa pēc Apdrošināšanas gadījuma konstatēšanas un visu pieprasīto dokumentu
saņemšanas

30 kalendāro dienu laikā

