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3. pants. Apdrošināšanas gadījums un apdrošinātāja veiktā
maksājuma apjoms

1. pants. Pamatjēdzienu definīcijas

(2) Apdrošinātā nāves gadījumā apdrošinātājs maksā vismaz polisē
norādīto dzīvības apdrošināšanas summu. Apdrošinātāja veikto
maksājumu veido:

(1) Apdrošinātājs
ir
Grazer
Wechselseitige
Versicherung
Aktiengesellschaft, Herrengasse 18-20, A-8010, Grāca, Austrija.
(2) Apdrošināšanas ņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, kura kā
līgumpartneris noslēdz apdrošināšanas līgumu ar apdrošinātāju.
(3) Apdrošinātā
apdrošināšana.

persona

ir

persona,

uz

kuras

dzīvību

(1) Fondiem piesaistītas dzīvības apdrošināšanas gadījumā tiek veikta
atlīdzības izmaksa nāves gadījumā un izveidotais uzkrājums. Tā tiek
saukta par fondiem piesaistītu apdrošināšanu, jo fondu daļu formā tiek
izdarīts ieguldījums vienā vai vairākos investīciju fondos; šīs daļas veido
līguma seguma kapitālu.

-

fondu daļas seguma kapitāla apmērā un papildus

-

summa EUR, ko veido starpība starp nāves gadījuma iestāšanās
brīdī piemērojamo dzīvības apdrošināšanas atlīdzību un seguma
kapitāla vērtības naudas ekvivalentu.

attiecas

(4) Apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs ir persona, kura ir minēta kā
atlīdzības saņēmējs, ja iestājas apdrošināšanas gadījums.
(5) Apdrošināšanas
līgums ir līgums starp apdrošinātāju
un
apdrošināšanas ņēmēju, saskaņā ar kuru apdrošināšanas ņēmējs
apņemas maksāt apdrošināšanas prēmiju apdrošināšanas līgumā
noteiktajā veidā, termiņā un apmērā, kā arī izpildīt citas apdrošināšanas
līgumā noteiktās saistības, savukārt apdrošinātājs uzņemas saistības pēc
apdrošināšanas gadījuma iestāšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzības
saņēmējam apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar apdrošināšanas līgumu.
No polises un tās pielikumiem (pilnīga atrunāto apdrošināšanas
nosacījumu teksta) izriet viss noslēgtā līguma saturs.
(6) Polise ir dokuments, kurā ir fiksēta apdrošināšanas līguma
noslēgšana starp apdrošinātāju un apdrošināšanas ņēmēju, kā arī
apdrošināšanas līguma nosacījumi un visi tā grozījumi un papildinājumi,
par kuriem apdrošinātājs un apdrošināšanas ņēmējs ir vienojušies līguma
darbības laikā.
(7) Apdrošināšanas prēmija ir polisē noteiktā naudas summa, kas
apdrošināšanas ņēmējam jāmaksā apdrošinātājam par apdrošināšanu.
(8) Kopējais apdrošināšanas līguma termiņš ir polisē norādītais laika
periods, ieskaitot sākuma un beigu datumu, saskaņā ar noteikumiem un
nosacījumiem, kas ir minēti polisē vai apdrošināšanas noteikumos.
Apdrošināšanas līguma kopējais termiņš tiek iedalīts atsevišķos
apdrošināšanas periodos. Katra apdrošināšanas perioda ilgums ir viens
gads. Pirmais apdrošināšanas periods sākas apdrošināšanas līguma
darbības pirmajā dienā.
(9) Apdrošināšanas gadījums ir ar apdrošināto risku cēloniski saistīts
notikums, pēc kurā iestāšanās jāmaksā apdrošināšanas atlīdzība
saskaņā ar apdrošināšanas līgumu.

Polisē ir norādīts, kā palielinās atlīdzības maksājums nāves gadījumā, ja
seguma kapitāla vērtības naudas ekvivalents ir lielāks nekā dzīvības
apdrošināšanas summa.
(3) Uzkrājuma izmantošanas gadījumā apdrošinātāja veiktais maksājums
sastāv no fondu daļām seguma kapitāla apmērā.
(4) No līguma izrietošo maksājumu apdrošinātājs veic fondu daļās.
(5) Tiesības pretendēt uz peļņas daļu nepastāv.
(6) Maksājums nāves gadījumā aprobežojas ar nāves iestāšanās brīdī
pastāvošo seguma kapitālu atbilstīgi tarifam, ja apdrošināšanas gadījuma
iestāšanās ir notikusi šādu iemeslu dēļ:
-

Latvija iesaistās karadarbībā vai cieš no kodolkatastrofas, vai

- apdrošinātā persona piedalās karadarbībā
sacelšanās vai nemieros to rīkotāja pusē, vai
- apdrošinātajai personai par krimināli
piespriests un izpildīts nāvessods, vai

vai

sodāmu

nekārtībās,
darbību

tiek

- apdrošinātā persona tiek nogalināta, mēģinot veikt vai veicot
tiesiski sodāmas darbības, ko iespējams izdarīt tikai ar nodomu, vai
- apdrošināto personu noslepkavo apdrošināšanas atlīdzības
saņēmējs vai cita persona, kas gūst labumu no apdrošināšanas līguma,
vai
- apdrošinātā persona mirst pagātnē notikuša, vispārēja nukleāra,
ķīmiska vai bioloģiska apdraudējuma rezultātā, vai
- apdrošinātā persona mirst no alkohola,
medikamentu lietošanas apreibināšanās nolūkos, vai

narkotiku

vai

- ir pierādāms, ka apdrošinātā persona nāves iestāšanās brīdī
bijusi inficēta ar HIV (AIDS), vai

(10)
Apdrošināšanas atlīdzība ir apdrošināšanas summa vai tās daļa,
kas saskaņā ar apdrošināšanas līgumu jāmaksā pēc apdrošināšanas
gadījuma iestāšanās. Gratifikācija arī ir apdrošinātāja veiktā maksājuma
daļa dzīvības apdrošināšanas un uzkrājuma veidošanas gadījumā.

- apdrošinātā persona iet bojā ceļu satiksmes negadījumā, vadot
mehānisko transportlīdzekli, būdama apziņas traucējumu stāvoklī vai
būtiskā alkohola, narkotiku vai medikamentu ietekmē.

(11)
Apdrošināšanas
aizsardzība ir apdrošināšanas
atlīdzības
izmaksa pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās saskaņā ar
apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem.

(7) Bez tam maksājums nāves gadījumā aprobežojas ar nāves
iestāšanās brīdī pastāvošo seguma kapitālu atbilstīgi tarifam, ja
apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir veicinājusi tieša vai netieša šādu
apstākļu ietekme:

(12)
Apdrošināšanas summas ir apdrošināšanas līgumā norādītā
naudas summa, par kādu ir apdrošināta fiziskas personas dzīvība.
(13)
Atpirkuma vērtība ir naudas summa, kas tiek izmaksāta
apdrošināšanas
ņēmējam
priekšlaicīgas
apdrošināšanas
līguma
pārtraukšanas gadījumā.
(14)
Seguma kapitāls ir fondiem piesaistītās dzīvības apdrošināšanas
līguma pamatā esošo investīciju fondu daļu vērtība.

2. pants. Apdrošināmās personas
Apdrošināt var tikai veselas, pilnībā darbspējīgas personas, kas
sasniegušas pilnu 15 gadu vecumu un nav vecākas par pilniem 60
gadiem, kā arī neatrodas ārsta aprūpē vai ārsta uzraudzībā. Citu personu
apdrošināšana iespējama uz īpašu nosacījumu pamata.

- jebkāda veida karadarbība – ar vai bez kara pasludināšanas,
ieskaitot jebkādus valsts vardarbības aktus un politisko vai teroristisko
organizāciju vardarbīgu darbību;
- valsts iekšējie nemieri, pilsoņu karš, revolūcija, dumpis, nemieri,
sacelšanās;
- jebkādi ar šajos punktos minētajiem notikumiem saistīti militāri vai
oficiālo iestāžu veikti pasākumi.
(8) Ja viennozīmīgi nav noslēgta citāda vienošanās, maksājums nāves
gadījumā aprobežojas ar nāves iestāšanās brīdī pastāvošo seguma
kapitālu atbilstīgi tarifam arī tad, ja nāve ir iestājusies šādu darbību
rezultātā:
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- veicot specifisku pilota darbību (piemēram,
lidojot
deltaplāniem, gaisa baloniem, paraplāniem, lecot ar izpletņiem) vai
-

ar

pildot helikoptera pilota vai militārā pilota pienākumus, vai

- nodarbojoties ar bīstamu sporta veidu (piemēram, ekstremālo
alpīnismu, dziļjūras niršanu), vai
- piedaloties sacensībās vai ar tām saistītos treniņa braucienos ar
sauszemes, gaisa vai ūdens transportlīdzekli.
(9) Apdrošinātās personas pašnāvības gadījumā, ja tas noticis vismaz
trīs gadus pēc līguma noslēgšanas vai grozīšanas, pastāv pilna apjoma
apdrošināšanas aizsardzība. Pirms šī termiņa apdrošinātājs izmaksā
nāves iestāšanās brīdī pastāvošo seguma kapitālu atbilstīgi tarifam.
(10)
Apdrošinātāja veiktais maksājums nāves gadījumā aprobežojas
ar nāves iestāšanās brīdī pastāvošo seguma kapitālu atbilstīgi tarifam, ja
apdrošināšanas ņēmējs nav informējis apdrošinātāju par jebkāda veida
dubulto apdrošināšanu.
(11)
Līdz ar apdrošināšanas gadījuma iestāšanos apdrošināšanas
līgums izbeidzas automātiski, bez jebkādiem papildu paskaidrojumiem no
apdrošinātāja puses.

4. pants. Ieguldījumi investīciju fondos
(1) Fondiem piesaistītas dzīvības apdrošināšanas gadījumā tiek izdarīts
ieguldījums investīciju fondos. Kursa paaugstināšanās gadījumā
apdrošināšanas ņēmēja ieguldījuma vērtība palielinās, bet kursa
pazemināšanās izraisa vērtības samazināšanos. Izdarot ieguldījumus
investīciju fondos, kas tiek kotēti ārvalstu valūtā, tie ir pakļauti valūtas
kursa svārstībām, kas papildus var ietekmēt fondu daļu vērtību. Fondiem
piesaistītas dzīvības apdrošināšanas gadījumā pilnu ieguldījuma risku
uzņemas apdrošināšanas ņēmējs. Tādēļ nepastāv ne garantēts
uzkrājuma maksājums, ne garantēta atpirkuma vērtība. Vērtības izmaiņu
attīstība pagātnē neļauj izdarīt secinājumus par kāda fonda turpmāko
attīstību. Peļņas dividendes apdrošinātājs pārrēķina fondu daļās un
ieskaita tās apdrošināšanas līguma kredītā.
(2) Pēc
noslēgšanas
un
iekasēšanas
izmaksu
atskaitīšanas
apdrošinātājs izmanto apdrošināšanas prēmiju ieguldīšanai izvēlētajos
investīciju fondos un tādējādi veido seguma kapitālu. Arī dividendes un no
kapitāla gūtajai peļņai uzliekamā nodokļa atmaksas summas
apdrošinātājs noteiktajā sadalījumā novirza ieguldīšanai izvēlētajos
investīciju fondos. Riska prēmiju un administratīvās izmaksas
apdrošinātājs atskaita no seguma kapitāla.
(3) Apdrošināšanas ņēmējs līguma darbības laikā, ievērojot 30 diena s
ilgu termiņu pēc pēdējās apdrošināšanas
perioda periodiskās
transakcijas, var rakstveidā pieprasīt, ka (i) turpmāk maksājamās
ieguldījumu summas tiek sadalītas pa investīciju fondiem, ko tobrīd
piedāvā apdrošinātājs, citās proporcijās, un (ii) esošais fondu kapitāls
pilnībā vai daļēji tiek novirzīts citā investīciju fondā no apdrošinātāja tobrīd
piedāvātajiem fondiem. Šāds iesniegums ir uzskatāms par priekšlikumu
apdrošināšanas
līguma grozījumiem. Apdrošinātājs pieņems šo
iesniegumu, ja nepastāvēs svarīgi iemesli, kas to nepieļauj. Esošo
investīciju fondu daļu novērtēšanai tiek piemērota izpirkšanas cena
novērtējuma pēdējā dienā saskaņā ar 5. panta (2) daļu pirms
pārdalīšanas.
(4) Kapitālieguldījumu sabiedrība var gan atteikties iepirkt investīciju
fondu daļas, gan slēgt investīciju fondu. Bez tam apdrošinātājs svarīgu
iemeslu dēļ var izņemt no ar attiecīgo fondiem piesaistīto dzīvības
apdrošināšanu saistītā piedāvājuma, kas attieca s gan uz jauniem
ieguldījumiem, gan jau iegūtajām investīciju fondu daļām. Šāds svarīgs
iemesls, par kura esamību apdrošinātājs neatbild, pastāv jo īpaši tad, ja
investīciju fonds vairs netiek kotēts biržā vai tā kotēšana notiek ierobežoti
vai vairs nenotiek katru dienu, fondu sabiedrība nosaka minimālo
parakstīšanās daudzumu vai investīciju fondam tiek anulēta realizācijas
atļauja darbībai Austrijā.
(5) Ja apdrošināšanas ņēmēja izvēlētais investīciju fonds tiek slēgts,
izsvītrots no apdrošinātāja piedāvājuma vai apvienots ar citu fondu vai, ja
tiek pārtraukta daļu izsniegšana, apdrošinātājs par to informēs
apdrošināšanas ņēmēju un piedāvās viena mēneša laikā izvēlēties no
apdrošinātāja piedāvājuma citu investīciju fondu, kas būs spēkā attiecībā

uz jauniem ieguldījumiem un eventuāli arī
investīciju fondu daļām. Ja apdrošināšanas
nepieņem lēmumu, no šī brīža ieguldāmais
kapitāls tiks novirzīts uz fondu ar konservatīvu

attiecībā uz pastāvošajām
ņēmējs šī termiņa ietvaros
un eventuāli jau ieguldītais
ieguldījumu politiku.

5. pants. Novērtējuma termiņš
(1) Seguma kapitāla naudas ekvivalentu apdrošinātājs nosaka, reizinot
fondu daļu skaitu ar novērtējuma termiņa dienā spēkā esošo vienas fonda
daļas aprēķināto vērtību (kursu), ārvalstu valūtas gadījumā pārrēķinot
katras fonda daļas vērtību EUR. Novērtējuma termiņš ir oficiāli noteiktā,
periodiskā mēneša transakciju diena un vienlaikus tā kalendārā mēneša
pēdējā diena, kurā tiek noteikti jauni fondu novērtējumi (kursi).
(2) Ja termiņa
beigu
vai
pārtraukšanas
rezultātā
beidzas
apdrošināšanas
līguma darbība, apdrošinātājs seguma kapitāla
noteikšanā vadās pēc pēdējā novērtējuma termiņa pirms apdrošināšanas
aizsardzības izbeigšanās dienas. Ja apdrošināšanas līgums beidzas
sakarā ar apdrošinātās personas nāvi, tiek pielietots pēdējais
novērtējuma termiņš pirms nāves iestāšanās dienas.
(3) Ja fondu daļu iegāde vai atsavināšana kādā no šo termiņu beigu
dienām nav iespējama (piemēram, fonds attiecīgajā dienā netiek kotēts;
biržas diena nav bankas darba diena), termiņš ir nosakāms tuvākajā
iespējamās iegādes vai atsavināšanas dienā. Ja kā tehniskais līguma
darbības sākuma punkts tiek atrunāts laika brīdis, kas jau ir pagājis, fondu
daļas par pagātnē esošo laika periodu tiek iepirktas uz tuvākā mēneša
pirmo datumu.
(4) Ja apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs saņem no apdrošinātāja
naudas maksājumu, apdrošinātājs saglabā tiesības noteikt seguma
kapitāla naudas ekvivalentu tikai pēc fondu daļu atsavināšanas. Šo
atsavināšanu apdrošinātājs, saglabājot visu apdrošināšanas ņēmēju
intereses, veic nekavējoties
pēc atlīdzības saņēmēja lēmuma
noskaidrošanas.
(5) Apdrošināšanas līgumam piesaistīto fondu daļu kursa svārstības līdz
maksājuma veikšanas brīdim veido uz atlīdzības saņemšanu
pretendējošās personas peļņu vai zaudējumus.

6. pants. Līguma pārtraukšana, atbrīvošana no prēmijas un
atpirkuma vērtība
(1) Apdrošināšanas ņēmējs var pārtraukt apdrošināšanas līguma darbību
vai atteikties no prēmijas maksājuma katru gadu, rakstiski brīdinot par to
vismaz 30 dienas pirms attiecīgā apdrošināšanas perioda beigām.
(2) Apdrošināšanas ņēmējs var pārtraukt līguma darbību pilnībā vai
daļēji. Taču daļēja pārtraukšana ir iespējama tikai tādā formā, ka spēkā
paliekošā apdrošināšanas līguma daļa uzliek apdrošināšanas ņēmējam
par pienākumu maksāt minimālo ikgadējo prēmiju summu saskaņā ar
aktuāli spēkā esošo apdrošinātāja tarifu.
(3) Līdzko ir zināma atpirkuma vērtība, apdrošināšanas ņēmēja
ierosinātās līguma pārtraukšanas rezultātā līgums pārvēršanas par
bezprēmijas apdrošināšanu, ja vien apdrošināšanas ņēmējs nepieprasa
atpirkuma vērtības izmaksāšanu. Ja seguma kapitāls nav vismaz 500
EUR, automātiski tiek veikts atpirkums. Atpirkuma vērtība atbilst 5. panta
2. daļā minētajam seguma kapitālam, no kā veikts atskaitījums.
Atskaitījuma apmērs ir atkarīgs no atrunātā līguma darbības termiņa un
faktiski pagājušo apdrošināšanas gadu skaita un nepārsniedz 5% no
seguma kapitāla. Apdrošinātājs neizmaksā atpirkuma vērtību, ja tā ir
mazāka nekā 10 EUR. Pa gadiem diferencētu atpirkuma vērtību aprēķina
modeļa piemērs ir apdrošināšanas līguma sastāvdaļa.
(4) Ja kāda fonda seguma kapitāls atbrīvošanas no prēmijas brīdī ir
mazāks nekā 100 EUR, šo fondu proporcionāli pārējiem fondiem var
sadalīt pa tiem. Ja apdrošināšanas ņēmējs nav pieprasījis citādi, dzīvības
apdrošināšanas atlīdzību var samazināt līdz tarifam atbilstīgajai
minimālajai dzīvības apdrošināšanas atlīdzībai.
(5) Ja netiek savlaicīgi samaksāta
apmaksas termiņš, vai prēmijas daļa
nepārtrauc
līgumu sakarā ar
apdrošināšanas līgumi, kam jau ir

nākamā prēmija, kam iestājies
par nepilnu gadu un apdrošinātājs
prēmijas
apmaksas
kavējumu,
pieejama atpirkuma vērtība, tiek
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pārvērsti bezprēmijas apdrošināšanā. Šīs daļas nosacījumi neattiecas uz
dzīvības apdrošināšanu nāves gadījumam.

- apdrošinātās personas nāves gadījumā jāiesniedz oficiālo iestāžu
izsniegta miršanas apliecība;

(6) Priekšlaicīgas līguma pārtraukšanas gadījumā apdrošināšanas
ņēmējs apņemas maksāt darījuma nodevu. Darījuma nodeva ir 20% no
gada prēmijas, taču vismaz 30 EUR un ne vairāk kā 300 EUR. Ja notiek
atbrīvošana no prēmijas, par to jāmaksā nodeva 15% apmērā no gada
prēmijas, taču ne mazāk kā 30 EUR.

- apdrošinātajai personai pēc pieprasījuma jāuzrāda citi medicīniski
vai oficiālo iestāžu izsniegti apliecinājuma dokumenti;
- visām ziņām, ko apdrošinātājs ir pieprasījis un kas ir
nepieciešamas viņa maksājuma veikšanas pienākuma konstatēšanai,
jābūt patiesām un pilnīgām;

(7) Ja noslēgta apdrošināšana par vienreizēju prēmiju un bezprēmijas
apdrošināšana, mēs katru mēnesi, vienmērīgi sadalot pa visiem
izvēlētajiem investīciju fondiem, atvelkam riska un administratīvās
izmaksas. Kursa samazināšanās gadījumā tas var nozīmēt, ka seguma
kapitāls ir izlietots pirms atrunātā apdrošināšanas termiņa beigām. Šādā
gadījumā līgums izbeidzas bez tiesībām uz jebkādu izmaksu.

- ārstējošais ārsts vai ārstējošās ārstniecības iestādes, pie kā vai
kur apdrošinātā persona ir ārstējusies vai izmeklēta citu iemeslu dēļ, ir
jāpilnvaro un jāmudina izsniegt apdrošinātāja pieprasītās izziņas un
slēdzienus. Ja apdrošināšanas gadījums ir pieteikts arī citai
apdrošināšanai vai tamlīdzīgai institūcijai, arī tai jāpiešķir augšminētās
pilnvaras;

7. pants. Līguma pārveide par fondiem nepiesaistītas
apdrošināšanas līgumu

- bez tam apdrošinātājs pēc pieprasījuma jāpilnvaro uzdot veikt
apdrošinātās personas mirstīgo atlieku autopsiju.

(1) Apdrošināšanas ņēmējs katru gadu, rakstiski brīdinot par to vismaz
30 dienas pirms attiecīgā apdrošināšanas perioda beigām, var pārveidot
apdrošināšanas līgumu par fondiem nepiesaistītu, EUR izteiktu, dzīvības
apdrošināšanu ar obligātiem prēmijas maksājumiem, ja ir izpildīti fondiem
nepiesaistītās dzīvības apdrošināšanas tarifu nosacījumi.

(3) Tādā apmērā, kādā ir pārkāpti (1) un (2) daļas nosacījumi un tādējādi
mazinātas iespējas noskaidrot būtiskus apstākļus, apdrošinātāja
pienākums veikt izmaksu samazinās.

(2) Ja apdrošināšanas ņēmējs nepieprasa citādi, līguma pārvēršanas
gadījumā prēmijas apmērs, prēmijas apmaksas veids un paredzētais
beigu termiņš nemainās. Jaunā līguma apdrošināšanas summa tiek
noteikta pēc tarifa pamatprincipiem.

(1) Ja apdrošinājuma ņēmējs, ar nodomu veicot prettiesiskas darbības,
izraisa apdrošinātās personas nāvi, apdrošinātājs ir atbrīvots no
apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanas pienākuma.

8. pants. Apdrošināšanas maksājuma izmaksa
(1) Lai atrunātā līguma darbības termiņa beigās varētu saņemt
apdrošināšanas maksājumu, apdrošināšanas atlīdzības saņēmējam
jāiesniedz šādi dokumenti:
- rakstisks iesniegums par apdrošināšanas maksājuma izmaksu,
norādot bankas rekvizītus;
- derīgas starptautiski atzītas pases vai personas identitātes
apliecinājuma dokumenta kopija;
-

polises oriģināls.

(2) Uz katru apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju, kurš sakarā ar
apdrošinātās personas nāves gadījumu vēlas vērst pret apdrošinātāju
izmaksas pretenzijas, attiecas šādi nosacījumi:
- nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc nāves fakta
konstatēšanas jāpaziņo par to apdrošinātājam;
- no apdrošināšanas līguma izrietošie maksājumi tiek veikti tikai
apmaiņā pret polisi;

9. pants. Īpaši nosacījumi attiecībā uz izmaksas gadījumu

(2) Ja apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs, ar nodomu veicot
prettiesiskas
darbības,
izraisa
apdrošinātās
personas
nāvi,
apdrošināšanas atlīdzības saņēmējam nav tiesību saņemt atlīdzību;
apdrošinātājam šādā gadījumā ir saistības attiecībā pret citām personām,
kas ir tiesīgas saņemt apdrošināšanas atlīdzību, bet, ja šādu personu nav
– attiecībā pret apdrošinātās personas mantiniekiem vai papildus – pašu
apdrošināšanas ņēmēju.

10. pants. Pensijas izvēles tiesības
(1) Kapitāla izmaksas vietā iespējams izvēlēties
arī pensijas
maksājumus. Pirms izmaksas termiņa iestāšanās izvēles tiesības ir
apdrošināšanas ņēmējam, bet pēc tam – apdrošināšanas atlīdzības
saņēmējam. Pensijas izvēles tiesības pastāv, kamēr vēl nav izmaksāts
kapitāls.
(2) Pensijas apmērs tiek aprēķināts saskaņā ar kapitāla izmaksas
termiņa iestāšanās brīdī spēkā esošajiem apdrošinātāja tarifiem. Pensijas
apmēra aprēķināšanā noteicošs ir pensijas saņēmēja vecums kapitāla
izmaksas termiņa iestāšanās dienā.
(3) Regulāru pensijas maksājumu gadījumā tiesības uz līguma
pārtraukšanu nepastāv – kārtējo pensijas maksājumu aizstāšanai ar
kapitāla summu nepieciešama atsevišķa vienošanās ar apdrošinātāju.

LV 8170101 L19L 01.06.2012 3/3

