
Kā pārcelt savu esošo
uzkrājumu uz INDEXO 
3. pensijas līmeni

Swedbank
SEB
Luminor 
Citadele



1. Dodies uz www.swedbank.lv un pieslēdzies savam profilam.

Kā pārcelt esošo uzkrājumu no Swedbank uz INDEXO?

https://www.swedbank.lv/private


2. Atver sadaļu “Pensija“.

3. Dodies uz “Mani pensijas uzkrājumi“.

Jānis Bērziņš



4. Spied uz “Pensiju 
fonda maiņa”.



5. Atzīmē pensiju plānu, kuru vēlies pārcelt uz citu fondu, un ievadi pārskaitāmo daudzumu procentos (%).

100

Lai pārceltu visu uzkrājumu uz INDEXO, pirms tam ir nepieciešams atcelt uzstādītās regulārās iemaksas, ja tāds ir 
uzstādīts.



6.  No saraksta izvēlies Indexo 
Atklātais Pensiju Fonds AS

7. Izvēlies vienu no INDEXO pensiju 
plāniem (nav nozīmes kuru, jo pēc 
tam nauda tiek ieguldīta, ņemot vērā 
izvēlēto kapitāla sadalījumu INDEXO 
klientu portālā).

8. Pie pārskaitāmās summas
norādi, cik % no sava uzkrājuma
vēlies pārcelt. Ja vēlies visu, tad 
norādi 100.

9. Norādi, vai vēlies beigt dalību 
Swedbank pensiju fondā un spied 
“Tālāk“. 



10. Pārbaudi vai sniegtā informācija ir pareiza. Pēc tam apstiprini, ka esi dalībnieks INDEXO pensiju plānā, 
un spied ‘’Apstiprināt ar Smart-ID PIN2’’.

Jānis Bērziņš

221122-112211

111111



1. Savā internetbankā atver “Uzkrājumi/Pensija“.
2. Spied uz “Mana pensija”.

Kā pārcelt esošo uzkrājumu no SEB uz INDEXO?

https://ibanka.seb.lv/web/ipank.p?lang=LAT


3. Lai apskatītu galveno skatu, spied uz krustiņa. 



4. Spied uz “Skatīt detalizēti“.



5. Izvēlies “Izmaksu pieteikums“. 



6. Spied uz pogas “Iesniegt pieteikumu”.



7.  Izvēlies “Pārskaitījums uz citu pensiju fondu” un spied “Turpināt”.



8. Norādi pensiju fondu, uz kuru 
uzkrājumu pārskaitīt, no saraksta 
izvēloties “INDEXO Atklātais 
Pensiju Fonds AS”.

9. Norādi “INDEXO”, izvēloties uz 
kuru pensiju plānu pārskaitīt 
uzkrājumu.

10. Tālāk vari norādīt,  vai vēlies 
pārskaitīt visu vai tikai daļu kapitāla, 
kā arī vai pēc izmaksas vēlies beigt 
dalību un kontu slēgt vai turpināt 
dalību plānā. 

11. Spied “Turpināt”.



12. Pēdējā solī spied uz pogas “Parakstīt elektroniski”. 



1. Dodies uz savu internetbanku.
2. Atver sadaļu “Uzkrājumi“ un spied “Pensijas“.

Kā pārcelt esošo uzkrājumu no Luminor uz INDEXO?

https://ib.dnb.lv/login/rid_login.php


3. Sadaļā Pensiju 3. līmenis spied 
“Uzzini vairāk“.



4. Dodies uz leju un zem sadaļas
“Noderīgas saites“, izvēlies
“Pensiju plānu pieteikumi“.



5. Sadaļā “Pensiju plānu pieteikumi “  izvēlies “Pieteikums papildpensijas
kapitāla pārskaitīšanai uz citu pensiju fondu“. 



6. Spied “Autentificējies”.



7. Autentificējies internetbankā.



8. Kad autentifikācija ir izdevusies, spied “Tālāk“.



9. Aizpildi visu nepieciešamo 
informāciju, lai turpinātu pensiju 
fonda maiņas procesu, un spied 
“Tālāk”. 

==



10. Šeit atzīmē vienu vai vairākus 
plānus, no kuriem kapitāls tiks 
pārskaitīts uz citu fondu.

11. Pēc tam atzīmē, vai vēlies pārskaitīt 
visu uzkrāto kapitālu.

12. Jāatzīmē, uz kuru pensiju
fondu vēlies pārskaitīt, norādot
"INDEXO Atklātais Pensiju Fonds"
un atzīmējot vienu vai otru (nav svarīgi
kuru) pensiju plānu.

13. Jāapliecina, ka esi ir dalībnieks
konkrētajā fondā (šajā gadījumā
INDEXO).

14. Beigās atzīmē, vai vēlies
turpināt vai pārtraukt dalību
Luminor fondā un spied “Tālāk”.



15. Apstiprini pieteikumā norādīto 
informāciju. 

16. Ja vēlies šo pieteikumu nosūtīt 
kādam konkrētam Luminor darbiniekam, 
norādi darbinieka vārdu un uzvārdu, tad 
spied “Priekšskatījums”. 



17. Pārbaudi pieteikuma datus. 

18. Beigās apstiprini, ka piekrīti 
personas datu apstrādes noteiktiem 
un spied “Nosūtīt”. 



Kā pārcelt esošo uzkrājumu no Citadele uz INDEXO?

1. Dodies uz www.citadele.lv/private un pieslēdzies savam profilam.

http://www.citadele.lv/private


2. Dodies uz sadaļu “Pensija”. 



3. Kreisajā pusē zem “Pensiju sistēma” sadaļas spied uz “Pensiju 3. līmenis”. 



4. Izvēlies “Dati par
3. līmeņa pensiju”. 



5. Labajā pusē spied uz “Mainīt pensijas fondu”. 



6.Iesniegumā par pensiju
fonda maiņu norādi
pensiju plānu, no kura
vēlies kapitālu pārvest. 

7. Pēc izvēlēta plāna,  
līguma numurs
automātiski ielasīsies
konkrētajā laukumā. 



8. Tad iesniedz ar INDEXO 
noslēgto līguma kopiju un 
aizpildi nepieciešamos laukus:

Pensijas fonda nosaukums:
IPAS INDEXO

Izvēlētā jaunā pensiju plāna
nosaukums: Akciju plāns

Līguma nr: norādi savu
INDEXO līguma numuru. 



9.Pēdējā punktā atzīmē
informāciju, vai esi politiski
nozīmīga persona, politiski
nozīmīgas personas 
ģimenes loceklis vai ar
politiski nozīmīgu personu
cieši saistīta persona?

10. Spied uz pogas
“Tālāk”.

11. Pēdējā solī vēlreiz
pārliecinies par norādīto
informāciju un apstiprini
ar MobileSCAN
autorizācijas kodu. 
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