
„INVL ASSET MANAGEMENT“ PATEIKTOS E. SĄSKAITOS PERŽIŪRĖJIMAS,
APMOKĖJIMAS IR E. SĄSKAITOS AUTOMATINIO MOKĖJIMO SUTARTIES SUDARYMAS 

„SWEDBANK“ INTERNETO BANKE

Prisijunkite prie „Swedbank“ interneto 
banko.
Gautas e. sąskaitas rasite paspaudę 
„Kasdienės paslaugos“, „E. sąskaitos“ 
(1);
Apie naują gautą e. sąskaitą interneto 
banke Jums taip pat bus pranešta prie 
jo prisijungus ( .2)
Gautų e. sąskaitų sąraše matysite jų 
siuntėjus, sumas ir mokėjimo terminus 
bei galėsite jas iš karto apmokėti . (3)
Paspaudus „Apmokėti“, atsidarys 
užpildyta mokėjimo pavedimo forma.
Galite pasirinkti ir galimybę sudaryti e. 
sąskaitų automatinio mokėjimo sutartį 
(4).
Norėdami peržiūrėti gautą e. sąskaitą, 
spauskite e. sąskaitos siuntėjo 
pavadinimą . Atsidarę gautą e. (5)
sąskaitą, matysite mokėjimui reikalingą 
informaciją – sumą ir mokėjimo terminą.

Pasirinkus apmokėti ,  bus atidaryta (3)
užpildyta mokėjimo pavedimo forma, 
kurioje galėsite patvirtinti pavedimą .  (6)
SVARBU – tai bus vienkartinis 
neautomatinis pavedimas.

Gautą e. sąskaitą taip pat galėsite 
peržiūrėti, atspausdinti ar archyvuoti.

Sudarant e. sąskaitų automatinio 
mokėjimo sutartį sutarties pavadinimas 
(7) bus užpildytas automatiškai įrašant 
paslaugų teikėjo pavadinimą. Jį esant 
poreikiui galite pakeisti. Jūsų banko 
sąskaita  – tai „adresas“ e. sąskaitų (8)
siuntimui. Jei turite daugiau nei vieną 
banko sąskaitą, pasirinkite iš sąrašo tą, 
iš kurios automatiškai apmokėsite 
gautas e. sąskaitas. Galite nustatyti 
mėnesio limitą ( , kurį viršijus e. 9)
sąskaita nebus apmokama automatiniu 
būdu. Šio lauko pildyti nebūtina. Taip 
pat būtinai pasirinkite reikiamą 
apmokėjimo dieną , nes tik taip (10)
galėsime užtikrinti, kad nuskaitymas 
įvyks Jūsų pensijų kaupimo sutartyje 
pasirinktą įmokos dieną.

(11) Pasirinkite e. sąskaitos automatinio 
mokėjimo sutarties pradžią  ir (12)
pabaigą (pildyti nebūtina). Kitame lange 
(13) peržiūrėkite ir patvirtinkite e. 
sąskaitų automatinio apmokėjimo 
sutartį.

SVARBU: jei banke pasirinksite kitą 
apmokėjimo datą nei pensijų sutartyje 
nurodyta įmokos mokėjimo diena, 
negalėsime užtikrinti sklandaus 
nuskaitymo pagal pensijos kaupimo 
sutartį.

Iškilus klausimų, susisiekite su mumis telefonu 8 700 55 959, el. paštu .pensijos@invl.com
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