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AAS „CBL LIFE”
MŪŽA PENSIJAS APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA NOSLEGŠANAS KĀRTĪBA
1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
1.1. Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu (Līgums) ar AAS „CBL Life” var noslēgt valsts fondētās pensiju
shēmas dalībnieks (Dalībnieks):
1.1.1. kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju vai pensionējas priekšlaicīgi un
1.1.2. kura uzkrātais fondētās pensijas kapitāls ir vismaz 3000 EUR (trīs tūkstoši euro, nulle euro centi);
2. MŪŽA PENSIJAS PIEDĀVĀJUMS UN KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA
2.1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Dalībniekam sniedz informāciju par uzkrāto fondētās
pensijas kapitālu un par apdrošināšanas sabiedrībām, kuras piedāvā mūža pensijas apdrošināšanas
pakalpojumus.
2.2. Lai palīdzētu izprast Līguma nosacījumus un iespējas, Dalībniekam tiek sniegtas konsultācijas, kuras var
saņemt jebkurā tuvākajā AS „Citadele banka” apkalpošanas centrā vai piesakoties konsultācijai
www.citadele.lv/muzapensija vai rakstot e-pastu: life@cbl.lv vai zvanot uz AAS „CBL Life” 6 7010129
vai 6 7107832.
2.3. AAS „CBL Life” mūža pensijas apdrošināšanas piedāvājumu var saņemt:
2.3.1. www.citadele.lv/muzapensija ir pieejams kalkulators, kurā, ievadot Dalībnieka datus, var aprēķināt
mūža pensijas apmēru un
2.3.2. klātienes konsultācijā pie AAS „CBL Life” apdrošināšanas speciālista vai pārstāvja AS „Citadele
banka” klientu apkalpošanas centros, kur atbilstoši Dalībnieka vēlmēm, tiks sagatavoti mūža
pensijas apdrošināšanas piedāvājumu varianti.
2.4. Izvērtējot piedāvājumu, Dalībnieks iepazīstas ar Līguma noteikumiem, uzdod sev neskaidros jautājumus, ja
lēmuma pieņemšanai nepieciešams papildus laiks, vienojas par atkārtotu konsultāciju.
3. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
3.1. Pēc mūža pensijas apdrošināšanas piedāvājumu izvērtēšanas, ja Dalībnieks izsaka vēlmi noslēgt Līgumu ar
AAS „CBL Life”, Dalībniekam jāiesniedz vai jāuzrāda sekojoši Līguma noformēšanai nepieciešamie
dokumenti:
3.1.1. VSAA paziņojums par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmaksas iespējām;
3.1.2. personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);
3.1.3. noteiktas formas pieteikumu (pieejams www.citadele.lv/muzapensija vai jebkurā AS „Citadele
banka” klientu apkalpošanas centrā).
3.2. Pamatojoties uz pieteikumā sniegto informāciju, AAS „CBL Life” sagatavo apdrošināšanas polisi, izsniedz
Dalībniekam apdrošināšanas noteikumus, pārliecinās, vai Dalībnieks ir sapratis mūža pensijas saņemšanas
kārtību, izdrukā Līguma dokumentāciju 2 vienādos eksemplāros, kurus AAS „CBL Life” pārstāvis un
Dalībnieks paraksta.
3.3. Pēc Līguma noslēgšanas Dalībniekam ir iespēja 15 dienu laika atteikties no Līguma, iesniedzot jebkurā AS
„Citadele banka” klientu apkalpošanas centrā AAS „CBL Life” pārstāvim attiecīgu rakstveida paziņojumu.
3.4. Noslēgtais Līgums stājās spēkā pēc apdrošināšanas prēmijas saņemšanas AAS „CBL Life” kontā (pēc 15
dienu atteikuma perioda notecējuma un pēc līdz 10 darba dienām, kas paredzētas VSAA uzkrātā fondētā
pensijas kapitāla pārskaitījuma veikšanai).
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