
 
 

 

 
 
 
 

Announcement is hereby given that Mandatum Life 
Insurance Company Limited (registration number 
0641130-2, legal address: Bulevardi 56 00120, 
Helsinki, Republic of Finland) (“Mandatum Life”), 
acting in Latvia through its branch - Mandatum Life 
Insurance Company Limited Latvijas filiāle (registration 
number: 40003883872, legal address: Kronvalda 
boulevard 3 - 3, Riga, LV-1010, Latvia) transfers all the 
rights and obligations under all valid life insurance 
contracts concluded in Latvia to “INVL Life”, uždaroji 
akcinė draudimo bendrovė (previously – „INVL Life“ 
UADB, code 305859887, legal address: Vilnius, Gynėjų 
g. 14, Lithuania)  („INVL Life“ or “Transferee”) which 
operates in Latvia through its branch - "INVL Life”, 
uždaroji akcine draudimo bendrove Latvijas filiāle 
(registration number 40203383160, legal address: 
Elizabetes iela 10B - 1, Riga, LV-1010, Latvia). 
  
On 23 June 2022 a consent of the Finnish Financial 
Supervisory Authority for Mandatum Life to transfer its 
life insurance business carried out through its branches 
in Lithuania, Latvia and Estonia, respectively, in 
Lithuania, Latvia and Estonia was obtained. As of the 
moment of this announcement hereof Mandatum Life 
and INVL Life have also satisfied other conditions for 
the above-mentioned transfer of the rights and 
obligations to INVL Life.  
 
Therefore, all the rights and obligations of 
Mandatum Life under all valid life insurance 
contracts concluded in Latvia shall be deemed 
transferred to INVL Life as of 30 June 2022. 
 

 Ar šo tiek paziņots, ka Mandatum Life Insurance 
Company Limited (reģistrācijas numurs: 0641130-2, 
juridiskā adrese: Bulevardi 56 00120, Helsinki, Somijas 
Republika) (“Mandatum Life”), kas Latvijā darbojas caur 
savu filiāli - Mandatum Life Insurance Company Limited 
Latvijas filiāle (reģistrācijas numurs 40003883872, 
juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3 - 3, Rīga, LV-1010, 
Latvija)  nodod visas savas tiesības un saistības, kas 
izriet no visiem spēkā esošajiem Latvijā noslēgtajiem 
dzīvības apdrošināšanas līgumiem “INVL Life”, uždaroji 
akcinė draudimo bendrovė (iepriekš – “INVL Life” UADB, 
kods 305859887, juridiskā adrese: Viļņa, Gynėjų g. 14, 
Lietuva) (“INVL Life“ vai  “Pārņēmējs”), kas darbojas 
Latvijā caur savu filiāli – “INVL Life”, uždaroji akcine 
draudimo bendrove Latvijas filiāle (reģistrācijas numurs 
40203383160, juridiskā adrese: Elizabetes iela 10B - 1, 
Rīga, LV-1010, Latvija). 
 
2022.gada 23.jūnijā tika saņemta Somijas finanšu 
uzraudzības iestādes piekrišana Mandatum Life dzīvības 
apdrošināšanas komercdarbības, kas tiek veikta caur 
filiālēm Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, attiecīgi Lietuvā, 
Latvijā un Igaunijā, nodošanai. Uz šī paziņojuma brīdi 
Mandatum Life un INVL Life ir izpildījušas arī citus 
nosacījumus augstāk minētajai tiesību un saistību 
nodošanai INVL Life. 
 
Ievērojot augstāk minēto, visas Mandatum Life 
tiesības un saistības saskaņā ar visiem spēkā 
esošajiem Latvijā noslēgtajiem dzīvības 
apdrošināšanas līgumiem ir uzskatāmas par 
nodotām INVL Life 2022. gada 30. jūnijā. 

The transfer has no consequences for the coverage or 
terms of underwritten policies. The Transferee is 
looking forward to continuing to provide the 
policyholders with proper insurance coverage.  

 Apdrošināšanas līgumu nodošanai nav nekādas sekas 
uz apdrošināšanas segumu vai parakstīto polišu 
noteikumiem. Pārņēmējs arī turpmāk nodrošinās 
apdrošinājuma ņēmējiem atbilstīgu apdrošināšanas 
segumu. 
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