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1. Mokesčiai, taikomi investicinio draudimo sutarčiai

1.1

Mokestis

Mokesčio aprašymas ir dydis

Įmokos mokestis

1 % nuo gautų įmokų.
Mokestis išskaičiuojamas iš gautų įmokų.
Visos įmokos priskiriamos pagrindiniam kapitalui.

1.2

Draudimo sutarties administravimo
mokestis

1,1 % per metus nuo pagrindinio kapitalo vertės.
Minimalus mėnesinis sutarties administravimo mokestis yra 2 EUR.
Mokestis apskaičiuojamas ir išskaičiuojamas iš pagrindinio kapitalo kartą per
mėnesį.

1.3

Gyvybės ir papildomo draudimo apsaugų
rizikos padengimo mokesčiai

Mokesčiai priklauso nuo draudimo sumos, apdraustojo amžiaus ir draudimo
rizikos lygio. Draudėjui pageidaujant draudikas pateikia mokesčių, taikomų
sutarčiai, tarifus.
Mokesčiai apskaičiuojami ir išskaičiuojami iš pagrindinio kapitalo kartą per
mėnesį.

1.4

Mokestis, taikomas apskaičiuojant
išperkamąją sumą arba Ddraudėjui
grąžinant dalį sukaupto kapitalo

0 EUR.

1.5

Mokestis už sukaupto kapitalo
perskirstymą investicinėse kryptyse

0 EUR už 4 perskirstymus per draudimo laikotarpio metus ir 15 EUR už
kiekvieną papildomą perskirstymą per draudimo laikotarpio metus.
Mokestis išskaičiuojamas iš pagrindinio kapitalo.

1.6

Mokestis už draudimo sutarties
pakeitimą

8 EUR už kiekvieną pakeitimą.

1.7

Mokestis už įspėjimą apie numatomą
draudimo apsaugos sustabdymą

3 EUR už kiekvieną įspėjimą.

Investicinės krypties valdytojo (draudiko
arba turto valdytojo) išskaičiuojami
mokesčiai

Mokesčiai išskaičiuojami nustatant investicinio vieneto vertę ir yra nurodyti
investicinės krypties pagrindinės informacijos dokumente.

1.8

Mokestis išskaičiuojamas iš pagrindinio kapitalo.
Mokestis išskaičiuojamas iš pagrindinio kapitalo.

2. Papildoma informacija
2.1

Minimalus vienkartinės draudimo įmokos dydis yra 1000 EUR.

2.2

Minimalus dalies sukaupto kapitalo atsiėmimo dydis yra 300 EUR.

2.3

Minimalus likusio pagrindinio kapitalo dydis grąžinus dalį sukaupto kapitalo yra 500 EUR.

2.4

Jei išperkamoji suma yra mažesnė nei 5 EUR, ji nėra išmokama.

2.5

Minimali gyvybės draudimo suma

0 EUR

2.6

Maksimali papildomo draudimo sąlygos „Kritinės ligos“
draudimo suma

0 EUR

2.7

Maksimali papildomo draudimo sąlygos „Mirtis dėl
nelaimingo atsitikimo“ draudimo suma

0 EUR

2.8

Maksimali papildomo draudimo sąlygos „Neįgalumas dėl
nelaimingo atsitikimo“ draudimo suma

0 EUR

2.9

Maksimali papildomo draudimo sąlygos „Trauma dėl
nelaimingo atsitikimo“ draudimo suma

0 EUR

2.10

Apdraustojo amžiaus ir draudimo laikotarpio apribojimai

Minimalus apdraustojo amžius sutarties sudarymo metu
yra 18 metų.
Maksimalus apdraustojo amžius sutarties sudarymo metu
yra 79 metai.
Maksimalus apdraustojo amžius draudimo laikotarpio
pabaigoje yra 80 metų.
Draudimo laikotarpis gali būti tik sveikas metų skaičius.
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Draudikas turi teisę vienašališkai keisti kainyną draudimo sutarties galiojimo metu draudimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Draudėjo vardas

Draudėjo pavardė

UADB „INVL Life“ Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius Įmonės kodas 305859887
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