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KAIP ATNAUJINTI KONTAKTINIUS DUOMENIS  
 
Siekiame, kad mūsų klientus nuolat pasiektų naujausia informacija, todėl kviečiame atnaujinti savo kontaktinius 
duomenis – elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą ir telefoną.  
 
Paprasčiausia tai padaryti mūsų klientų portale. Pateikiame pagrindinius 3 žingsnius, kaip tai padaryti: 
 
 

1. Tinklalapyje www.invl.com spauskite mygtuką „Prisijungti“.   
 

 
 
 

2. Atsidariusiame lange suveskite reikiamus duomenis (yra galimybė jungtis ir naudojantis mobiliuoju 

parašu): 

 

 
 
 
Jei jungiatės naudodamiesi mobiliuoju parašu, spauskite nuorodą lentelės apačioje ir įveskite reikiamus 
duomenis: asmens kodą ir telefono numerį. 
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Jei jungiatės pirmą kartą: 

Sutarties sudarymo data 

Jei sutartį su „INVL 
Asset Management“ 
sudarėte po 2015 m. 

rugsėjo 1 dienos 

Jei sutartį su „INVL Asset Management“ sudarėte  
iki 2015 m. rugsėjo 1 dienos 

Jūsų pensijų kaupimo sutarties 
numeris (jį rasite sutartyje arba 
pensijų fondo ataskaitos 
pradžioje, skiltyje „Bendra 
informacija“) 

Jūsų sutarties numeris 
prasideda raidėmis  

INVL, FV 

Jūsų pensijų 
kaupimo sutarties 
numeris prasideda 

raidėmis MP 

Jūsų pensijų kaupimo sutarties numeris prasideda 
raidėmis  

FV, PZ, MI, LG, FIV 

Prisijungimo portalo adresas 
 

https://e-pensijos.invl.com 
 

 

https://e-pensijos.invl.com  
 

Jei iki šiol prie šios sistemos jungėtės per buvusią 
„Finastos“ sistemą „Pensijų fondai“, Jums 
suteikėme naujus prisijungimo duomenis. 

Norėdami juos sužinoti, spauskite prisijungimo 
lange esančią nuorodą: „Jei nepavyksta prisijungti, 

spauskite čia“. 
Atsidariusiame lange įveskite el. pašto adresą kurį 

buvote nurodęs pensijų kaupimo sutartyje ir į jį  
gausite instrukcijas, kaip atnaujinti prisijungimo 

duomenis. 
 

Jei jungiatės su mobiliuoju parašu suveskite savo 
asmens kodą ir mobiliojo telefono numerį. 

 
 

 
Ką suvesti lange „Vartojo 
vardas“? 

Vartotojo vardą, gautą sudarius sutartį  
(7 skaičių kombinacija)  

Ką suvesti lange „Slaptažodis“? 
Laikiną slaptažodį, gautą pervedus pirmąją 

įmoką į pensijų fondą 

Ką suvesti jei jungiatės su 
mobiliuoju parašu? 

Reikia suvesti savo asmens kodą ir mobiliojo 
telefono numerį. 

 

Jei jungiatės pakartotinai su Vartotojo vardu ir Slaptažodžiu: 

Sutarties sudarymo data 

Jei sutartį su „INVL 
Asset Management“ 
sudarėte po 2015 m. 

rugsėjo 1 dienos 

Jei sutartį su „INVL Asset Management“ sudarėte  
iki 2015 m. rugsėjo 1 dienos 

Jūsų pensijų kaupimo sutarties 
numeris (jį rasite sutartyje arba 
pensijų fondo ataskaitos 
pradžioje, skiltyje „Bendra 
informacija“) 

Jūsų sutarties numeris 
prasideda raidėmis 

INVL, FV 

Jūsų pensijų kaupimo sutarties 
numeris prasideda raidėmis 

MP 

Jūsų pensijų kaupimo sutarties 
numeris prasideda raidėmis  

FV, PZ, MI, LG, FIV 

Prisijungimo portalo adresas https://e-pensijos.invl.com 

Ką suvesti lange „Vartotojo 
vardas“ 

Prisijungimo vardą, gautą sudarius sutartį  
(7 skaičių kombinacija) 

Pirmojo prisijungimo metu el. paštu 
gautą naują prisijungimo vardą  

(7 skaičių kombinacija) 

Ką suvesti lange „Slaptažodis“ Slaptažodį, kurį susikūrėte po pirmojo prisijungimo 

 

https://e-pensijos.invl.com/
https://e-pensijos.invl.com/
https://e-pensijos.invl.com/
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Jei nepavyksta prisijungti, spauskite nuorodą „Spauskite čia“ po prisijungimo lauku:  
 

 
 
 
Pateikite savo el. pašto adresą, kurį esate nurodęs pensijų kaupimo sutartyje ir į jį gausite instrukcijas, kaip atnaujinti 
prisijungimo duomenis. 
 

 
 
 
Arba susisiekite su mumis telefonu 8 700 55 959 arba el. paštu pensijos@invl.com ir nurodykite savo pensijų kaupimo 
sutarties numerį (jį rasite sudarytoje pensijų kaupimo sutartyje arba pensijų kaupimo ataskaitos pradžioje, skiltyje 
„Bendra informacija“).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:pensijos@invl.com
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3. Prisijungę prie „INVL pensijų sąskaitų internete“ sistemos pasirinkite skiltį „Pradžia“: 

 

3.1. Spauskite varnelę dešiniajame viršutiniame puslapio lange šalia Jūsų vardo ir pavardės: 
 

 
3.2. Pasirinkite „Mano nustatymai“. 

 

 
 

3.3. Atnaujinkite reikiamus kontaktinius duomenis. 
 
 

 
 
 

Jei norite pasikeisti slaptažodį, ekrano dešiniajame viršutiniame kampe šalia Jūsų vardo ir pavardės spauskite varnelę 
ir pasirinkite „Keisti slaptažodį“: 
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Atnaujinti kontaktinius duomenis taip pat galite paskambinę mūsų klientų aptarnavimo telefonu 8 700 55 959. Siekiant 
užtikrinti informacijos patikimumą, tai padaryti galima skambinant iš numerio, kuris priklauso Jums ir yra nurodytas 
Jūsų kontaktinėje informacijoje, nurodžius papildomą informaciją, leidžiančią identifikuoti Jūsų kaip kliento tapatybę.  
 
Jei Jūsų kontaktinis telefono numeris yra pasikeitęs, apie pasikeitimus praneškite el. paštu pensijos@invl.com, laiške 
nurodydami identifikacijai reikalingus duomenis – pensijų kaupimo sutarties numerį (jį rasite sutartyje arba pensijų 
fondo ataskaitos pradžioje, skiltyje „Bendra informacija“) arba asmens kodą. 
 
Taip pat atnaujinti kontaktinę informaciją galite atvykę į vieną iš mūsų klientų aptarnavimo skyrių Vilniuje (Gynėjų g. 
14), Kaune (Savanorių pr. 349) arba Klaipėdoje (Naujoji Uosto g. 8-309) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Su savimi 
reikia turėti asmens dokumentą. 
 
 

mailto:pensijos@invl.com
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KITOS GALIMYBĖS NAUDOJANTIS INVL PENSIJŲ SĄSKAITŲ INTERNETE SISTEMA 
  
 
Susipažinti su informacija apie 
savo pensijų kaupimo sutartis: 
 
 
 

 
 

Atlikti kitus veiksmus, pavyzdžiui, 
pasikeisti pensijų fondus (renkantis iš 
„INVL Asset Management“ fondų): 
 

 

Susipažinti su Jums 
parengtomis pensijų 
ataskaitomis: 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


