Uzkrājums bērnam
Bērni aug tik ātri! Viens mirklis, un tavs lolojums stājas augstskolā
un grib sākt patstāvīgu dzīvi.
Rūpējies par bērna nākotni jau tagad, lai tev mierīga sirds un bērnam – savs kapitāls.

Kādu uzkrājuma veidu izvēlēties?
Uzkrājums bērna nākotnei ļauj ar nelielām
un regulārām iemaksām nodrošināt bērna
sekmīgu patstāvīgas dzīves sākumu. Atliekot
katru mēnesi vismaz 20 latu, ir iespējams
uzkrāt pietiekami lielu summu, lai izlietotu to
bērna mācību maksai, pirmajai iemaksai par
mājokli vai citiem mērķiem.
Līgumu iespējams noslēgt jebkurā Swedbank
filiālē, kā arī internetbankas sadaļā ”Uzkrājumi,
pensija, ieguldījumi”. To var darīt bērna māmiņa
vai tētis, kā arī citi radinieki. Galvenais ir zināt
bērna personas kodu.
Katru mēnesi nav jāatceras veikt iemaksu,
jo, noslēdzot līgumu, tu izvēlies datumu un
naudas summu, kas katru mēnesi no tava
konta tiek pārskaitīta uzkrājuma kontā.

Pilngadības krājkonts ir noguldījums uz
noteiktu termiņu no bērna dzimšanas līdz
18 gadu vecumam. Pilngadības krājkontu var
neierobežoti papildināt un saņemt procentu
ienākumus. Pelņas procenti reizi gadā tiek
pieskaitīti noguldījuma summai.
Iesākumā ir jādodas uz kādu no bankas
klientu apkalpošanas centriem un jānoslēdz
līgums. To var darīt bērna māmiņa vai tētis,
kā arī aizbildnis. Noslēdzot līgumu, vecākam
bankā jāiesniedz sava pase, bērna dzimšanas
apliecība un pase (ja jau ir izsniegta).
Noslēdzot līgumu, bērna krājkontā jāiemaksā
vismaz 25 lati, 50 ASV dolāri vai 50 eiro. Pēc
tam var brīvi papildināt uzkrājumu ar jebkuru
summu vai savām ērtībām pievienot regulāro
maksājumu.

Izvēlies Uzkrājumu bērna nākotnei, ja:

Izvēlies Pilngadības krājkontu, ja:

• Tev ir svarīgi, ka papildus uzkrājuma
veidošanai tiek apdrošināta līguma
slēdzēja dzīvība
• Papildus vēlies saņemt nodokļu
atvieglojumus
• Vēlies nopelnīt faktisko tirgus peļņas
procentu, ko veido investīcijas fondos
• Brīva naudas piekļuve ir svarīga jebkurā
laikā
• Vēlies ērti sekot līdzi uzkrājuma līgumam
internetbankā

• Vēlies krāt naudu tieši bērna nākotnei
• Vēlies ierobežot trešo personu
piekļūšanu noguldītajiem naudas
līdzekļiem
• Vēlies saņemt fiksētos peļņas procentus
(mainās reizi gadā)
• Vēlies papildināt uzkrājumu ar summu
pēc savas izvēles
• Veikt noguldījumu dažādās valūtās
(LVL, USD vai EUR)

Izvēlies sev piemērotāko uzkrājuma veidu!
Kad sākt uzkrāt?
Jo ātrāk atvērsi uzkrājuma kontu, jo mazāk
līdzekļu tev ik mēnesi būs jāiegulda, lai uzkrātu
lielāku summu! Tāpēc vislabāk ir sākt veidot
uzkrājumu uzreiz pēc bērna piedzimšanas.

Uzkrājums bērna nākotnei vai Pilngadības
krājkonts ir veids kā parūpēties par sava
mazuļa nodrošinātu nākotni. Mērķis abiem
produktiem ir vienāds – naudas kapitāls
bērnam viņa 18 gadu jubilejā. Atšķirība būs
dažās niansēs:

Nosacījumi

Uzkrājums bērna nākotnei

Pilngadības krājkonts

Līgumslēdzējs

Jebkura persona (līdz 50 g.v.)

Vecāki vai tiešie aizbildņi

Atvēršana

Bez maksas

Bez maksas

Minimālais maksājums

Ikmēneša maksājums sākot no LVL 20

Sākotnējā iemaksa sākot no LVL 25,
EUR 50 vai USD 50

Papildināšana

Jebkurā laikā uzkrājumu var papildināt
neierobežotā apmērā

Jebkurā laikā uzkrājumu var papildināt
neierobežotā apmērā

Līguma termiņš

Minimāli 5 gadi un līguma beigu
termiņš ir pieasaistīts bērna 18., 19.,
20. vai 21. dzimšanas dienai

Minimāli 1 gads un līguma beigu
termiņš ir piesaistīts bērna 18.
dzimšanas dienai

Ienesīgums

Dinamisks ienesīgums atkarīgs no
izvēlēto fondu darbības rezultātiem

Procentu likme ir fiksēta uz gadu

Līguma valūta

LVL, bet uzkrājums tiek veidots
izvēlētā fonda valūtā

LVL, EUR, USD

Peļņas saņemšana

Uzkrājuma vērtība tiek aprēķināta
katru dienu, ņemot vērā fondu
darbības rezultātus

Peļņas procenti tiek aprēķināti par
katras dienas krājkonta atlikumu un tiek
pieskaitīti pamatsummai reizi gadā

Piekļuve naudas līdzekļiem pirms termiņa

Ir brīvi iespējama

Ir iespējama ar Bāriņtiesas atļauju

Līguma pārtraukšana
pirms termiņa beigām

Komisija 1% no uzkrājuma
(min LVL 15)

Soda naudas nav. Uzkrātie procenti
par pēdējiem 12 mēnešiem netiek
izmaksāti

Dzīvības apdrošināšana

Ir apdrošināta līguma slēdzēja dzīvība

Nav

Nodokļu atvieglojumi

Iespēja katru gadu saņemt no valsts
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atmaksu 25 % apmērā no iemaksām,
kas veiktas uzkrājumā un nepārsniedz
10 % no gada bruto darba samaksas.

Nav

Vairāk informācijas www.swedbank.lv

