
Ex ante informacija apie išlaidas ir mokesčius
Growth ETF portfelis (Augimo strategija)

Galima metinė grąža (proc.)

Visų investicijų galimos grąžos pavyzdžiai (teigiamos, neutralios, neigiamos ir Jūsų pageidaujamos grąžos 

scenarijai) pateikiami atskaičius visas išlaidas ir mokesčius. Kai kuriais atvejais investavimo mokesčiai ir išlaidos 

gali viršyti net ir teigiamą investicijų grąžą. Metinės grąžos pavyzdžiai nėra susiję su dabartiniais grąžos rodikliais, 

grąžos rodikliai nėra prognozuojami ar žadami. 

Už šią paslaugą ar į ją įtrauktas finansines priemones AB SEB bankas negauna trečiųjų šalių įmokų (paskatų).

Ši ex ante informacija apie išlaidas ir mokesčius yra sukurta atsižvelgiant į 2023.01.18 AB SEB banko kainyne 

nustatytus ir finansinių priemonių emitentų nurodytus mokesčius. Į nuolaidas (jei tokios taikomos) ar numatomus 

mokesčių pakeitimus ateityje neatsižvelgta.

Iš viso paslaugų mokesčių

Visos išlaidos ir mokesčiai (EUR)

Iš viso su finansine priemone susijusių mokesčių

Galima bendra grąža (EUR)

Portfelio valdymo mokestis (įskaitant PVM )

Išlaidos ir mokesčiai

Jūsų pageidaujama

Pradinė  investicija (EUR)

Informacija apie investicijas

Investavimo  laikotarpis (mėn.)

Periodinės investicijos per mėnesį (EUR)
Jūsų pageidaujama metinė grąža 
(proc.)

neprivaloma  pildyti

Su finansine priemone susijusius mokesčius Jūs mokate netiesiogiai - jie yra išskaičiuojami iš portfelio sudėty 

esančių finansinių priemonių turto vertės prieš apskaičiuojant finansinių priemonių grynųjų aktyvų vertes. Jeigu 

bazinė finansinės priemonės valiuta skiriasi nuo prekybos valiutos, užsienio valiutos kurso svyravimai gali turėti 

įtakos apskaičiuojamiems mokesčiams. Su finansine priemone susijusių mokesčių skaičiavimai yra atlikti 

atsižvelgiant į istorinę fondo valdytojo pateikiamą einamųjų išlaidų statistiką.

Išlaidų ir mokesčių skaičiavimai pagrįsti Jūsų nurodytais duomenimis apie investicijas. Tai yra tik iliustracinis galimų 

išlaidų ir mokesčių, susijusių su šiuo konkrečiu portfeliu, pavyzdys. Išlaidų ir mokesčių suma priklauso nuo faktiškai 

investuotos sumos, periodinių investicijų ir kitų aplinkybių. Investicijos, išlaidos ir mokesčiai nurodyti eurais. 

Atkreipiame dėmesį, kad užsienio valiutos kurso svyravimai gali turėti įtakos Jūsų investicijų grąžai. 

VP saugojimo mokestis

Valiutos keitimo išlaidos

Sandorių išlaidos

Jūsų visos investicijos (EUR)

Išlaidų ir mokesčių įtaka Jūsų investicijų grąžai

Iš viso (EUR) Per metus (%)

Iš viso (EUR) Per metus (%)neprivaloma  pildyti

Žemiau pateikiama pavyzdinė informacija apie investicijas, galite ją keisti pagal savo planus. Norėdami 

apskaičiuoti savo planuojamų investicijų išlaidas ir mokesčius, spauskite "SKAIČIUOTI IŠ NAUJO" ir 

pakoreguokite informacijos apie investicijas įvesties laukelius. Pradinės investicijos ir periodinių investicijų dydis 

turi būti ne mažesnis nei 50 EUR. Norėdami pilnai pasinaudoti šios skaičiuoklės privalumais, įsitikinkite, kad ją 

pildote naudodamiesi  Adobe Acrobat PDF dokumentų skaitytuvu.
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