PATĒRĒTĀJA ROKASGRĀMATA:

KAS JUMS JĀDARA, JA JUMS IR APVIENOTĀS KARALISTES (AK)
DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANAS POLISE VAI PENSIJA?
ŠĪ ROKASGRĀMATA JUMS NODERĒS, JA:

• jums ir kāda AK reģistrēta apdrošinātāja*
izsniegta dzīvības apdrošināšanas polise** vai
ar to noslēgts privātās pensijas līgums vai jūs
plānojat tādu izņemt un
• jūs dzīvojat AK, bet plānojat doties uz ES vai jau
dzīvojat ES.
Šādā gadījumā jums ir jāapsver turpmākā rīcība:

BREXIT

AK izstājās no ES 2020. gada 31. janvārī.
Pārejas periods ilga līdz 2020. gada 31. decembrim.
Ņemot vērā, ka AK tagad ir trešā valsts, tā vairs nav
ES ekonomisko struktūru daļa. Tas var atsaukties
uz jūsu apdrošināšanas polises vai pensijas
statusu nākotnē.

1. SAZINIETIES AR SAVU APDROŠINĀTĀJU VAI STARPNIEKU
Ja vēl neesat sazinājies, iegūstiet vairāk informācijas
no AK apdrošinātāja vai starpnieka.
Pārliecinieties, vai jūsu starpnieks joprojām var sniegt
jums finanšu konsultācijas, ja dzīvojat ES, (pat ja tās
tiek sniegtas tiešsaistē).
Jautājiet: Vai jūsu AK apdrošinātājs ir veicis
pasākumus, lai nodrošinātu jūsu polises
vai pensijas turpmāku apkalpošanu?
Vai varētu rasties kādas problēmas ar
jūsu polises darbību vai citu pašreizējo
pakalpojumu sniegšanu?

Atcerieties!
Jūsuapdrošinātājamvaistarpniekamvienmēr jārīkojas jūsu interesēs. Tā pienākums
ir sniegt skaidru un savlaicīgu informāciju.
AK reģistrētās apdrošināšanas kompānijas
ir AK regulatoru pārziņā. Strīda gadījumā
ar savu apdrošinātāju vai starpnieku jums
var nebūt iespējas iesniegt prasību savas
mītnes zemes ombudam vai tiesai.

2. PĀRBAUDIET SAVU POLISI UN UZZINIET PAR IESPĒJAMĀM SEKĀM
Pārbaudiet savus polises vai pensijas
dokumentus – kas ir jūsu apdrošinātājs, kur
tas ir reģistrēts.
Uzziniet par vietējiem noteikumiem ES valstī, uz kuru pārceļaties vai kurā jau dzīvojat,
jo tie var ietekmēt jūsu polisi vai pensiju.
Sazinieties ar savu nodokļu konsultantu.
Uzturēšanās valsts maiņa var ietekmēt jūsu
atbilstību nodokļu atvieglojumiem saistībā
ar jūsu ieguldījumiem vai uzkrājumiem.

Atcerieties!
Ja vēlaties anulēt savu polisi, jums
var nākties segt papildu maksas vai
izdevumus.
Jūsu pakalpojumu sniedzēja maiņa var
ietekmēt arī jūsu iespējas izņemt jaunu
polisi vai izņemt to par salīdzināmu cenu,
ja jūsu veselība šajā laikā ir pasliktinājusies.
Var tikt ietekmētas jūsu iespējas papildināt
savas polises seguma vai uzkrājumu
summu vai mainīt kādu no ieguldījumiem.

3. UZMANIETIES NO KRĀPŠANAS

!

AK ir izstājusies no ES, un tas var nozīmēt zināmas
izmaiņas jūsu polises vai pensijas pārvaldībā.
Ja kāds grib jums ko ieteikt, rūpīgi izlasiet
informāciju, ja ieteikums ir sniegts rakstveidā, un
neļaujiet citiem ietekmēt lēmuma pieņemšanu.
Pārbaudiet, vai ikviens, kas jums piedāvā vai
sniedz finanšu pakalpojumus, ir pilnvarots to
darīt arī ES valstī, uz kuru jūs pārceļaties vai kurā
jau dzīvojat.

Krāpšanas pazīmes
• Piedāvājums šķiet pārāk labs, lai būtu
patiess.
• Tiek izdarīts nevajadzīgs spiediens līgumu
izbeigt vai slēgt jaunu līgumu.
• Jums
prasa
izpaust
personīgu
informāciju, piem., lietotāja vārdu, paroli,
personas vai finanšu datus.
Esiet uzmanīgs ar nepazīstamu personu
zvaniem un elektroniskiem ziņojumiem vai
tiešsaistes pakalpojumiem, jo īpaši, ja iepriekš
tos neesat izmantojis.

*Tas attiecas arī uz Lielbritānijas aizjūras teritorijām, piemēram, Gibraltāru.
**Šis dokuments neattiecas uz citu veidu īstermiņa apdrošināšanu, piemēram, uz transportlīdzekļu
apdrošināšanu. Ja jums ir jautājumi par šādām polisēm, sazinieties ar savu apdrošinātāju vai
starpnieku.
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