
PM INTERNATIONAL 
pensiju plāns

Mūsu pensiju plāns tavai finansiālai stabilitātei:
• PM International, kā ģimenes uzņēmumam, ir pašsaprotami nodrošināt saviem partneriem sociālo 

aizsardzību.
• Un tieši tāpēc sadarbībā ar vienu no pasaules lielākajām apdrošināšanas kompānijām mēs esam 

izstrādājuši unikālu pensionēšanās plānu.
• Tiklīdz esat sasniedzis noteiktu Mārketinga plāna pozīciju, jums būs iespēja izveidot papildu 

pensijas plānu sev kopā ar PM International AG.
• Mēs apmaksāsim pusi no visām jūsu iemaksām. Atkarībā no jūsu pozīcijas, tas varētu sasniegt 1250 

eiro mēnesī.
• Tādējādi mūsu partneri saņem izcilu atdevi no saviem ieguldījumiem, kas pārsniedz 100 procentus.
• Izmaksas datumā jūs varat izvēlēties saņemt vienreizēju maksājumu vai mūža pensiju.
• PM veiks 50% no jūsu iemaksām - izmantojiet šāda veida "sponsorēšanu"!

Kādas priekšrocības ir iekļautas?
Vienreizēja izmaksa vai mūža pensija. Plānā ir paredzētas abas iespējas. PM partneris pirms 
apdrošināšanas polises termiņa beigām izlemj par vienreizējo maksājumu vai mūža pensiju.
Kad var pieprasīt pensijas izmaksu?
Apdrošināšanas pabalstu izmaksa sākas ar gada beigām no apdrošināšanas sākuma, kas ir pēc iespējas 
tuvāks 67 dzīves gadam.
Kāds ir ienesīgums 2020.gadā?
2020.gadā prognozētais kopējais procentu ienākums, ko rada jūsu apdrošināšanas uzkrājumu daļas, 
saglabājas 3,4% līmenī. Tādējādi 2020.gadā mēs jums piedāvājam ienesīgumu salīdzinoši augstā līmenī.
Kas notiek, ja izplatītāja pozīcija samazinās?
Ja konkrētā mēnesī pārdošanas apgrozījums ir zemāks par nepieciešamo limitu, jūsu pozīcija tiks 
nekavējoties pazemināta. Tam būs tieša ietekme uz PM veikto iemaksu summu pensijas plānā (parasti 
to kompensēs lielāks PM ieguldītāja pašu ieguldījums).
Nodrošiniet sev finansiālo atbalstu, izmantojot PM Pensiju programmu.

Ja jums ir kādi jautājumi vai vēlaties pieteikties pensijas plānam, lūdzu, sazinieties ar Thomas Ehrhart 
kungu: thomas.ehrhart@allianz.de

Pozīcija Mēneša iemaksa

1 IMM 25 EUR

2 VP 50 EUR

3 EVP 100 EUR

4 P 200 EUR

5 SP / GP / PP   400 EUR

6  CL 1 250 EUR
Jūs un PM katrs iemaksājat 50% no iepriekšminētajām summām.


