ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
Vien. Reģ. Nr. 40103336441
Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013
Tālr.: 1887 (vai +371 67081887)
E-pasts: info@ergo.lv

Cenrādis
ERGO Universālā dzīvības apdrošināšana
Noteikumi: ERGO universālās dzīvības apdrošināšanas noteikumi Nr. UL4-06-2018
Apdrošināšanas veids: Tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšana (Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu, kur ieguldījumu risku uzņemas
apdrošinājuma ņēmējs); Nelaimes gadījumu, Smagu saslimšanu, Audzināšanas pabalsta, Pilnīgas un neatgriezeniskas invaliditātes papildapdrošināšanas izvēles
iespēja.

Konsultācija par līguma
noslēgšanu, pieteikuma izskatīšana

Bez maksas

Ieguldījumu vienību
pirkšana/pārdošana

Bez maksas

Izmaiņas ieguldījumu programmā

Bez maksas

Apdrošinājuma summas maiņa

Bez maksas

Apdrošināšanas prēmijas apmēra
un/vai iemaksu regularitātes maiņa

Bez maksas

Labuma guvēja maiņa

Bez maksas

Ierobežojumi
Minimālā dzīvības apdrošināšanas
summa Galvenajam
Apdrošinātajam

3 000,00 EUR*

Minimālā dzīvības apdrošināšanas
summa Līdzapdrošinātajam

1 000,00 EUR

Minimālā vienreizējā
apdrošināšanas prēmijas iemaksa

3 000,00 EUR

Minimālā papildu vienreizējā
apdrošināšanas prēmijas iemaksa

150,00 EUR

Minimālais polises termiņš

1 gads

*Ja gada apdrošināšanas prēmija ir vienāda vai lielāka par 1 800,00 EUR, tad minimālā dzīvības apdrošināšanas summa ir 1,00 EUR.

Aprēķinu veikšanas termiņi
Ieguldījumu vienību pirkšana

5 darba dienu laikā pēc apdrošināšanas prēmijas saņemšanas

Ieguldījumu vienību pārdošana

5 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas

Uzkrātā kapitāla aprēķins
apdrošinātā nāves gadījumā

5 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas

Uzkrātā kapitāla aprēķins
apdrošināšanas līguma
pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā

5 darba dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas

Uzkrātā kapitāla aprēķins
apdrošināšanas līguma termiņa
beigās

5 darba dienu laikā pēc līguma termiņa beigu datuma

Izmaiņas uzkrātā kapitāla vai
apdrošināšanas prēmiju iemaksu
sadalījumā

5 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas

Maksa par papildu pakalpojumiem
Polises dublikāta un citu ar
apdrošināšanas līgumu saistītu
dokumentu kopiju izsniegšana un
rakstiskas informācijas sniegšana
pēc pieprasījuma

10,00 EUR
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Cenrādis
ERGO Universālā dzīvības apdrošināšana
Apdrošināšanas līguma pārveidošana bezprēmiju versijā un pirmstermiņa izbeigšana
Apdrošināšanas līguma
pirmstermiņa izbeigšana

50,00 EUR, kas tiek atskaitīta no uzkrātā kapitāla

Daļējā uzkrātā kapitāla izmaksa**

30,00 EUR

Apdrošināšanas līguma
pārveidošana bezprēmiju
apdrošināšanā (iespējama sākot ar
3. apdrošināšanas gadu)***

30,00 EUR

** Uzkrātā kapitāla atlikumam pēc izmaksas jābūt vismaz 500,00 EUR.
***Uzkrātais kapitāls uz apdrošināšanas līguma pārveidošanas brīdi nevar būt mazāks par 500,00 EUR.

Atskaitījumi no papildu vienreizējās apdrošināšanas prēmijas (iemaksas)
Apdrošināšanas prēmijas summa

Atskaitījumu apmērs

Līdz 5 000,00 EUR

6%

5 000,01 – 10 000,00 EUR

5%

10 000,01 – 20 000,00 EUR

4%

20 000,01 – 50 000,00 EUR

3%

50 000,01 EUR un vairāk

2%

Valūtas maiņas kurss
Valūtas maiņas kurss, ja
nepieciešama valūtas konvertācija

Eiropas Centrālās bankas noteiktais valūtas maiņas kurss konvertācijas veikšanas dienā

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiālei ir tiesības grozīt cenrādi apdrošināšanas līguma darbības laikā, informējot Apdrošinājuma ņēmēju
Noteikumos aprakstītajā kārtībā.
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