
 
Akcijos „Sudaryk trečios pakopos pensijų kaupimo sutartį ir laimėk paspirtuką“ taisyklės 
 
Bendroji dalis 

1. Akcijos organizatorius – UAB „INVL Asset Management“, juridinio asmens kodas 126263073, 
buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius (toliau – Organizatorius). 

2. Akcija „Sudaryk trečios pakopos pensijų kaupimo sutartį ir laimėk paspirtuką“ vyksta nuo 2017 m. 
spalio 10 dienos iki 2018 m. sausio 15 dienos (imtinai). 
 

Akcijos dalyviai 
3. Dalyvauti Akcijoje gali fiziniai asmenys, Akcijos laikotarpiu sudarę naują trečios pakopos – t. y., 

papildomo savanoriško pensijų kaupimo – sutartį dėl pensijų įmokų kaupimo viename iš 
Organizatoriaus valdomų papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų (toliau – fondas arba 
pensijų fondas) ir iki 2018 m. sausio 31 dienos į šio pensijų fondo sąskaitą pervedę ne mažiau kaip 
100 eurų pensijų kaupimo įmokų bei nenutraukę šios pensijų kaupimo sutarties iki 2018 m. sausio 31 
dienos. 

4. Tuo atveju, jei asmuo Akcijos metu 3 punkte įvardytomis sąlygomis sudaro naujas pensijų kaupimo 
sutartis dėl dalyvavimo keliuose Organizatoriaus valdomuose trečios pakopos pensijų fonduose, 
Akcijos dalyvis yra atstovaujamas Akcijoje tiek kartų, kiek tokių sutarčių sudarė.  

5. Akcijoje negali dalyvauti „INVL Asset Management“, taip pat kitų „Invaldos INVL“ grupei 
priklausančių bendrovių („Invalda INVL“, „INVL Finasta“, „INVL Farmland Management“, „INVL Baltic 
Farmland“) darbuotojai ir jų šeimų nariai.  

 
Akcijos prizai 

6. Akcijos prizų fondas – 5 paspirtukai „Yedoo City“. 
7. Akcijos laimėtojai išrenkami burtų keliu. Iš viso išrenkami penki asmenys, kurių kiekvienas laimės 

vieną iš 5 paspirtukų „Yedoo City“. Vienas asmuo gali laimėti vieną Akcijos prizą. Tuo atveju, jei tas 
pats asmuo burtų keliu išrenkamas antrą kartą, burtų traukimas kartojamas. 

 
Laimėtojų atranka ir skelbimas 

8. Akcijoje dalyvauti ir laimėti prizus gali tik Akcijos dalyviai, atitinkantys Akcijos taisyklių 3 ir 5 
punktuose įvardytus kriterijus. 

9. Laimėtojai bus išrinkti iki 2018 m. vasario 8 dienos ir informuoti asmeniškai pensijų kaupimo sutartyje 
nurodytu telefonu ar el. paštu bei paskelbti interneto svetainėje www.invl.com, nurodant jų Akcijos 
metu sudarytos pensijų kaupimo sutarties numerį.  

10. Prizai laimėtojams bus įteikti atvykus į „INVL Asset Management“ klientų konsultavimo centrą arba, 
jei prizo gavėjas gyvena mieste, kuriame nėra Organizatoriaus klientų konsultavimo centro, nusiųsti į 
šį miestą ir įteikti Dalyviui.  

11. Laimėtojams neatsiėmus prizo per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos apie prizo laimėjimą 
pateikimo nurodyta kontaktine informacija datos, prizas bus perleistas kitam Akcijos dalyviui, 
išrenkamam burtų keliu, kaip nurodyta 7 punkte. Norėdamas atsiimti prizą Akcijos laimėtojas turi 
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę). 

12. Akcijos prizų laimėtojai negali perleisti laimėtų prizų kitiems asmenims. Laimėtus prizus 
Organizatorius įteiks tik prizų laimėtojams, perduodant prizą bus pasirašomas perdavimo-priėmimo 
aktas ar jį atitinkantis dokumentas.  

13. Akcijos prizai į pinigus ar į kitus prizus nekeičiami. 
14. Visus su prizais susijusius mokesčius (jei mokesčiai turi būti mokami pagal LR teisės aktus) sumoka 

ir deklaruoja Organizatorius. 
 

Kita informacija 
15. Akcijos taisyklės skelbiamos Organizatoriaus interneto puslapyje www.invl.com, taip pat klientų 

konsultavimo centruose.  
16. Organizatorius pasilieka teisę keisti šias Akcijos taisykles ir sąlygas, įskaitant Akcijos atšaukimą, 

apie tai informavęs Akcijos dalyvius interneto svetainėje www.invl.com. 
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