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PRAŠYMAS TEIKTI E.SĄSKAITAS 

UAB „INVL Asset Management“ 

Pateikimo vieta:    Data:     –   –     

 

DALYVIS 

Vardas: Pavardė:  

Adresas:  

Telefonas:  El. paštas:  

  

Asmens kodas:  Gimimo data (pildoma asmenims, neturintiems lietuviško asmens kodo):  

 
                -   -   

 

E. SĄSKAITAS GAUNANČIO ASMENS DUOMENYS (TOLIAU – E. SĄSKAITOS GAVĖJAS) 

Pažymėti, ar Dalyvis ir E. sąskaitos gavėjas yra tas 
pats asmuo: 

   Taip              Ne               

Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas:  

                       

Banko sąskaitos numeris (IBAN): L T                   

 
 

PRAŠYMO DUOMENYS 

Pensijų įmokų mokėjimo periodiškumas:   kartą per mėnesį               kartą per ketvirtį                 kartą per metus              neperiodiškai 

Pensijų įmokos dydis (E. sąskaitos suma): 

 
Pirmosios E. sąskaitos pateikimo diena*: 

 
Įmokos mokėjimo diena*: 

 

*E. sąskaita bus pateikta keturios darbo dienos iki nurodytos Įmokos mokėjimo dienos (neįskaitant E. sąskaitos pateikimo dienos). Įmokos mokėjimo diena pateiktoje E. sąskaitoje 
bus nurodyta kaip E. sąskaitos apmokėjimo termino diena. E. sąskaitos automatinis mokėjimas nurodytą dieną bus vykdomas, jeigu E. sąskaitos gavėjas yra sudaręs sutartį su 
Banku dėl E. sąskaitos automatinio mokėjimo joje nurodytą mokėjimo termino dieną. Jei Įmokos mokėjimo diena yra nedarbo diena, tai pagal E. sąskaitą įvykdytas apmokėjimas 
bus įskaitytas į pasirinkto (žemiau nurodyto) pensijų fondo sąskaitą artimiausią darbo dieną. 

 

 
Pasirinktą 
pažymėti 

PENSIJŲ FONDAS Pensijų fondo sąskaitos numeris Pensijų kaupimo sutarties numeris 

   INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas LT86 7044 0600 0795 4005  

     INVL MEDIO III 47+pensijų fondas LT37 7044 0600 0795 4014  

    INVL STABILO III 58+ / INVL stabilus pensijų fondas LT66 7044 0600 0811 9459  

    INVL drąsus pensijų fondas LT98 7044 0600 0811 9465  

    INVL apdairus pensijų fondas LT73 7300 0101 4901 5380  

 
Pasirašydama (-as) šį Prašymą teikti E. sąskaitas PATVIRTINU, kad suprantu ir sutinku, jog: 
1. visos Prašyme naudojamos sąvokos atitinka sąvokas, nurodytas E. sąskaitų teikimo sąlygose ir taisyklėse, kurios yra sudedamoji Prašymo dalis, vartojamas 

sąvokas (toliau – Sąlygos); 
2. bankui, kurio IBAN nurodžiau aukščiau (toliau – Bankas), būtų perduodami šiame Prašyme nurodyti E. sąskaitų gavėjo asmens duomenys, siekiant tinkamai teikti 

šiame Prašyme numatytas paslaugas. Man nesutikus dėl šių duomenų perdavimo Bankui Prašyme numatytais duomenų tvarkymo tikslais, galimybės naudotis E. 
sąskaitos paslauga nebelieka; 

3. E. sąskaitų siuntėjas ir Bankas tvarkytų Prašyme pateiktus asmens duomenis tokia apimtimi, kiek tai pagrįstai reikalinga šiame Prašyme numatytai paslaugai 
tinkamai teikti. Esu informuota (–as) apie E. sąskaitos gavėjo teisę raštu kreiptis į E. sąskaitos siuntėją ir (arba) Banką su prašymu leisti susipažinti su tvarkomais 
asmens duomenimis ir reikalauti nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis; 

4. E. sąskaitos bus siunčiamos dėl šiame prašyme nurodyto dydžio periodinių Pensijų įmokų mokėjimo tik tuo atveju, jei Dalyvis turi galiojančią Pensijų kaupimo 
sutartį ir Prašyme nurodyta E. sąskaitos gavėjo sąskaita Banke yra galiojanti; 

5. jei Prašyme nurodyti Pensijų įmokų mokėjimo periodiškumas, Pensijų įmokos dydis, Pirmosios įmokos data, Įmokos mokėjimo diena skiriasi nuo Pensijų kaupimo 
sutartyje pateiktų analogiškų duomenų, UAB „INVL Asset Management“, teikdama E. sąskaitas, vadovaujasi šiame Prašyme nurodytais prašymo duomenimis;  

6. susipažinau su Sąlygomis ir sutinku jų laikytis; 
7. visi man skirti pranešimai susiję su pensijų kaupimo sutartimi, būtų siunčiami paskutiniais Valdymo įmonei pateiktais kontaktais. Turiu teisę bet kada kreiptis į 

Valdymo įmonę su prašymu pakeisti Valdymo įmonės pranešimų gavimo kontaktinius duomenis. Taip pat patvirtinu, kad šiame prašyme pateikti mano duomenys 
teisingi. 

 
Dalyvis                         ____________             ___________________________________________ 
                                                                           (parašas)                                                                          (vardas, pavardė) 

 

E. sąskaitos gavėjas (jeigu jis nėra Dalyvis)**    ____________             ___________________________________________ 
                                                                           (parašas)                                                                          (vardas, pavardė) 

 
Valdymo įmonės atstovas                       ____________             ___________________________________________ 
                                                                           (parašas)                                                                                   (vardas, pavardė) 

 

Prašymo priėmimo data                                                                     

** Jeigu E. sąskaitos gavėjas Prašymo pateikimo metu jau yra pateikęs prašymą gauti sąskaitas banke, kuriame yra jo IBAN sąskaita, jo parašas nėra reikalingas. 

    –   –   
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PRAŠYMAS TEIKTI E. SĄSKAITAS 

 

E. SĄSKAITŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS 

 

SĄLYGOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS: 
1. Bankas – bankas, kuriame yra Prašyme nurodyta e. sąskaitų gavėjo sąskaita. 
2. Dalyvis – asmuo, sudaręs Pensijų kaupimo sutartį su e. sąskaitos siuntėju. 
3. Sutartis – galiojanti papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutartis, sudaryta tarp e. sąskaitos siuntėjo ir Dalyvio. 
4. E. sąskaita – e. sąskaitų siuntėjo per Banką pateikiama elektroninė sąskaita, skirta e. sąskaitos gavėjui, kad jis galėtų įvykdyti 

mokėjimą Gavėjui iš savo sąskaitos pagal e. sąskaitoje nurodytas sąlygas. 
5. E. sąskaitos siuntėjas – UAB „INVL Asset Management“, juridinio asmens kodas: 126263073, buveinės adresas: Gynėjų g. 

14, LT-01109 Vilnius. 
6. E. sąskaitų gavėjas – asmuo, kuris Dalyvio vardu moka pensijų įmokas į Prašyme nurodyto pensijų fondo sąskaitą pagal 

pateiktą e. sąskaitą bei turi IBAN sąskaitą Banke. E. sąskaitos gavėjas yra Dalyvis arba jo vardu pensijų įmokas į Prašyme 
nurodyto pensijų fondo sąskaitą mokantis asmuo. 

7. E. sąskaitos gavėjo sąskaita – Prašyme nurodyta banko sąskaita (IBAN), skirta e. sąskaitos teikimui, atidaryta Banke. 
8. Savitarna – e. sąskaitos siuntėjo administruojama ir valdoma elektroninių paslaugų teikimo sistema, pasiekiama iš 

www.invl.com. 
9. Prašymas –e. sąskaitos gavėjo raštu arba Savitarnoje e. sąskaitos siuntėjui pateiktas prašymas gauti e. sąskaitas ir apmokėti 

jas pagal Prašyme arba Sutartyje nurodytas sąlygas. 
10. Sutikimas Bankui – e. sąskaitos gavėjo Bankui pateiktas sutikimas gauti iš e. sąskaitos siuntėjo pateiktas e. sąskaitas. 

 
E. SĄSKAITOS GAVIMO SĄLYGOS 
11. Pasirašydamas ir pateikdamas e. sąskaitos siuntėjui Prašymą, e. sąskaitos gavėjas sutinka, kad e. sąskaitos būtų siunčiamos 

e. sąskaitos pateikimo adresu (IBAN) Prašyme nurodytomis sąlygomis, periodiškumu ir tvarka.  
12. E. sąskaitos siuntėjas e. sąskaitas pateikia per Banką. E. sąskaitos siuntėjas yra įsipareigojęs užtikrinti Bankui perduodamos 

informacijos saugumą ir konfidencialumą. 
13. E. sąskaitos siuntimo periodas ir mokėtinos sumos yra nustatytos pateiktame Prašyme. 
14. E. sąskaitų apmokėjimo istorija yra nurodoma e. sąskaitos gavėjo Banko sąskaitos išrašuose, kuriuos pateikia Bankas. 

 
E. SĄSKAITOS SIUNTĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 
15. E. sąskaitos siuntėjas įsipareigoja užtikrinti, kad e. sąskaitoje nurodytas Pensijų įmokos dydis (e. sąskaitos suma) atitiktų 

nurodytą Prašyme.  
16. E. sąskaitos siuntėjas įsipareigoja užtikrinti, kad e. sąskaitos būtų siunčiamos e. sąskaitos gavėjui Prašyme nurodytu 

periodiškumu prieš penkias darbo dienas iki Prašyme nurodytos Įmokos mokėjimo dienos. 
17. E. sąskaitos siuntėjas įsipareigoja e. sąskaitas pradėti teikti e. sąskaitos gavėjui Prašyme nurodytą Pirmosios e. sąskaitos 

pateikimo dieną, bet ne anksčiau kaip kitą darbo dieną nei Prašymo priėmimo data.  
18. Prašyme nurodyta Pirmosios e. sąskaitos pateikimo diena privalo būti ne mažiau nei penkios darbo dienos iki pasirenkamos 

Įmokos mokėjimo dienos. Jei terminas tarp šių dviejų datų yra trumpesnis, pirmoji e. sąskaita bus pateikta kitam artimiausiam 
laikotarpiui, atsižvelgiant į Prašyme nurodytą Pensijų įmokų mokėjimo periodiškumą. 

 
ĮMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA 
19. Įmokų mokėjimas vykdomas Banko ir e. sąskaitų gavėjo sutartyje nustatyta tvarka. 
20. Bankas galės įvykdyti automatinį e. sąskaitos apmokėjimą, jeigu e. sąskaitų gavėjas yra sudaręs sutartį su Banku dėl e. 

sąskaitos automatinio mokėjimo ir e. sąskaitų gavėjo sąskaitoje yra sukaupta pakankama lėšų suma eurais.  
 
PRAŠYMO GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR ATŠAUKIMAS 
21. Prašymas įsigalioja jo pateikimo dieną ir galioja tol, kol galioja Prašyme nurodyta (-os) Dalyvio pensijų kaupimo sutartis (-ys) 

arba kol Dalyvis ar e. sąskaitų gavėjas jį atšaukia. 
22. Dalyvis atsako už Prašyme pateiktų duomenų teisingumą.  
23. Dalyvis arba e. sąskaitų gavėjas gali nutraukti Prašymą bet kuriuo metu, pateikdamas Bankui ar e. sąskaitos siuntėjui prašymą 

nutraukti e. sąskaitų teikimą. 
24. Dalyvis, norėdamas pakeisti Prašyme nurodytas sąlygas, turi nutraukti Prašymą ir pateikti e. sąskaitos siuntėjui naują 

Prašymą. 
25. Dalyvis gali keisti Prašyme nurodytą įmokos dydį pateikdamas atitinkamą nurodymą Savitarnoje. 
26. Ginčai, kylantys dėl Prašymo ir / ar jo vykdymo, tarp e. sąskaitų siuntėjo ir Dalyvio sprendžiami šalių susitarimu, o jei 

neišsprendžiami šalių susitarimu – teisės aktų nustatyta tvarka. 
27. Jei e. sąskaitų siuntėjas pažeidė Dalyvio teises, Dalyvis turi teisę raštu ar kitu e. sąskaitų siuntėjui priimtinu būdu pateikti e. 

sąskaitų siuntėjui skundą dėl e. sąskaitų siuntėjo veiksmų, neatitinkančių Prašyme nurodytų sąlygų. E. sąskaitų siuntėjas 
gautą skundą išnagrinėja vadovaudamasis e. sąskaitų siuntėjo skundų nagrinėjimo politika, su kurios esminėmis sąlygomis 
galima susipažinti e. sąskaitų siuntėjo interneto svetainėje www.invl.com. 

 

 

 

  

http://www.invl.lt/
http://www.invl.lt/

