INFOGRAFIKA

Neapdedzinies
ar uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu!

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana (UDA) ir:

Izdevīgs veids, kā uzkrāt
un apdrošināties

Sarežģīts produkts,
kas bieži ir absurdi dārgs

Sargā savu naudu – izpēti, pirms ieguldi!

Kā strādā UDA?
TAVAS
IEMAKSAS

UZKRĀJUMS

RISKA MAKSĀJUMS

Iemaksas tiek ieguldītas nākotnei.
Saņemsi atpakaļ līguma beigās.
Cerams, ar peļņu!

Tradicionālā apdrošināšana.
Iemaksas atpakaļ nesaņemsi.
Nelaimes gadījumā saņemsi vairāk.

Vari saņemt ienākuma nodokļu atmaksu:
par iemaksām, kuras nepārsniedz 4000 € vai
10 % no gada ienākumiem (kopā ar 3. pensiju līmeni)
ja slēdz līgumu vismaz uz 10 gadiem
ja iesniedz gada ienākumu deklarāciju VID

Divi UDA veidi

AR GARANTĒTU IENESĪGUMU

AR PIESAISTI TIRGUM

Risks: zems
Peļņas potenciāls: paredzams, zems

Risks: vidējs līdz augsts
Peļņas potenciāls: vidējs līdz augsts

Uzmanies – tirgū valda augstas komisijas

LĪGUMI
AR GARANTĒTU IENESĪGUMU

LĪGUMI
AR PIESAISTI TIRGUM

Gandrīz vienmēr radīs zaudējumus*

Daudzos gadījumos radīs zaudējumus
vai nodrošinās minimālu peļņu*

* Pie komisiju līmeņa, kas novērojams tirgū 2018. gada vasarā

Salīdzini piedāvājumus un izvēlies zemas komisijas!

UDA komisijas ir necaurspīdīgas

Līdzekļu
pārvaldīšanas
komisijas

Tradicionālās
apdrošināšanas
izmaksas

Komisija
no iemaksām
Priekšlaicīgas
līguma laušanas
komisija

Administrēšanas
komisijas

Un
vēl citas...

Uzticams informācijas avots – pamatinformācijas dokuments
Dokuments, ko liek sagatavot Eiropas Savienība, apkopo visas izmaksas standarta
situācijā vienuviet! Meklē šos dokumentus šeit*:
Swedbank
CBL

SEB ar garantēto ienesīgumu

ERGO pensijai

SEB ar ieguldījumu fondos

ERGO taviem mērķiem
Compensa

ERGO Luminor klientiem

ERGO bērna nākotnei

Mandatum

Grawe / Eurolife

* Norādām saites, kurās atrodami pamatinformācijas dokumenti 2018. gada augustā.
INDEXO neuzņemas atbildību par šajās vietnēs pieejamo informāciju.

Meklē sadaļu “Izmaksu ietekme uz ienesīgumu“
Izmaksu ietekme uz ienesīgumu parāda, par cik procentiem gadā dažādas komisijas
samazina tava ieguldījuma peļņu. Meklē šo rādītāju sadaļā, kas izskatās šādi:
ja pārdodat produktu:

pēc 1 gada

pēc 5 gadiem

pēc 10 gadiem

50 EUR

400 EUR

1200 EUR

5.0 %

3.0 %

2.5 %

Izmaksu kopsumma
Ietekme uz atdevi (RIY) gadā

Tradicionālās apdrošināšanas izmaksas jāskata atsevišķi

Atrodi kopējo izmaksu
ietekmi uz ienesīgumu
gada procentos

Atskaiti tradicionālās
apdrošināšanas
izmaksas (ja uzrādītas)

Tikai tad
salīdzini ar citiem
produktiem

Kāds būtu normāls izmaksu līmenis?

AR GARANTĒTU IENESĪGUMU

AR PIESAISTI TIRGUM

Mūsuprāt:
Zem 0,5 % gadā

Pasaules standarts:
zem 1 % gadā

Saņem atpakaļ vismaz to,
ko iemaksāji

Latvijas UDA tirgus "lētais" gals:
1–2 % gadā

Ja izmaksas ir 3 %, 4 %, 5 % vai vairāk gadā – neieguldi!
Tas ir absurds, kas nolems tevi zaudējumiem vai minimālai peļņai!

INDEXO cīnās par ieguldītāju aizsardzību
Vēlies uzzināt vairāk par situāciju UDA tirgū? Izlasi šos bloga rakstus:
Uzkrājošā apdrošināšana nodedzina tavu naudu
Kā izvēlēties uzkrājošo apdrošināšanu, kas nenodedzinās tavu naudu?

Vai zināji?
6 % tavas algas jau šobrīd uzkrājas 2. pensiju līmenī.
Cik jau esi uzkrājis? Kā parūpēties par šo naudu?
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