
Tai reklama. Kaupdami pensijų fonduose prisiimate su investavimu susijusią riziką. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti 
mažiau nei investavote. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. III pakopos pensijų fondo dalyvis gali pasirinkti fondo išmokos būdą – 
vienkartine pensijų išmoka, periodine pensijų išmoka, nuperkant anuitetą gyvybės draudimo įmonėje. Pensijų anuiteto išmokas mokės gyvybės 
draudimo įmonė, su kuria sudarysite anuiteto mokėjimo sutartį. Daugiau apie pensijų anuitetą –www.lb.lt/pensiju_anuitetas. Likus 7 ir mažiau metų 
iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą. Už pensijų kaupimą pensijų fonduose atskaitomi jų tai-
syklėse nurodyti mokesčiai. Daugiau informacijos apie „INVL Asset Management“ valdomus pensijų fondus, jų taisykles, investavimo strategiją, su 
investavimu susijusias rizikas ir taikomus mokesčius – www.invl.com.

Akcijos „Noras atostogauti  
neišeina į pensiją“ taisyklės
Bendroji dalis

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

2. Akcija „Noras atostogauti neišeina į pensiją“ vyksta nuo 2018 m. balandžio 1 dienos iki 2018 m. birželio 30 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 pateikę prašymą e. sąskaitai įmokoms į Fondo sąskaitą pervesti 
bei iki mėnesio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 30 dienos į šio Fondo sąskaitą pervedę ne mažiau kaip 40 
eurų pensijų kaupimo įmokų bei nenutraukę šios pensijų kaupimo sutarties iki 2018 m. birželio 30 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 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 – 6 trumpos SPA atostogos dviem „SPA VILNIUS“ Druskininkuose arba Anykščiuose.
7. Trumpas SPA atostogas sudaro: 1 nakvynė 4 žvaigždučių viešbutyje, maitinimas – pusryčiai ir vakarienė (švediškas stalas), 

kasdienė rytinė mankšta salėje ar baseine, mineralinio vandens baseino bei pirčių kompleksas ir treniruokliai,  kurortinio 
gydymo specialisto konsultacija dėl procedūrų suderinimo, 1 mineralinė vonia (raudonųjų vynuogių ar ožkų pieno su miško 
uogomis), 1 masažas (ESPA veido ir galvos / ESPA aromaterapinis (30 min.) / tailandietiškas taškinis pėdų). 

8. Akcijos laimėtojai išrenkami burtų keliu. Iš viso išrenkami šeši asmenys, kurių kiekvienas laimės vienerias iš 6 trumpų SPA 
atostogų dviem „SPA VILNIUS“. Vienas asmuo gali laimėti vieną Akcijos prizą. Tuo atveju, jei tas pats asmuo burtų keliu 
akcijos metu išrenkamas antrą kartą, burtų traukimas kartojamas.

Laimėtojų atranka ir skelbimas
9. Akcijoje dalyvauti ir laimėti prizus gali tik Akcijos dalyviai, atitinkantys Akcijos taisyklių 3 punkte įvardytus kriterijus.
10. Laimėtojai bus renkami pasibaigus kiekvienam kalendoriniam akcijos mėnesiui ir paskelbiami iki sekančio mėnesio 8 di-

enos. Kiekvieną mėnesį bus išrenkama po 2 laimėtojus. Laimėtojai renkami iš tų akcijos dalyvių, kurie akcijos metu sudarė 
naują trečios pakopos sutartį ir bet kurį iš akcijos mėnesių į jos sąskaitą pervedė ne mažiau kaip 40 eurų įmokų. Laimėto-
jai bus 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. 

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

12. 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).

13. 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.

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

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

17. Organizatorius pasilieka teisę keisti šias Akcijos taisykles ir sąlygas, įskaitant Akcijos atšaukimą, apie tai informavęs Akcijos 
dalyvius interneto svetainėje www.invl.com.


