
INFORMACIJA 

apie UAB „SEB investicijų valdymas“  valdomų trečios pakopos pensijų fondų paraiškų 

priėmimo ir vykdymo laiko nustatymą 

 

UAB  „SEB investicijų valdymas“ (toliau – Bendrovė) valdo keturis papildomo savanoriško 

pensijų kaupimo fondus: „SEB index. Klimato ateitis“, „SEB pensija 18+“, „SEB pensija 50+“, 

„SEB pensija 58+“ (toliau – Fondai).  

 

Laikydamasi Fondų taisyklėse nustatytos pareigos, Bendrovė informuoja, kad Fondų vienetų 

pirkimo paraiškos yra vykdomos šia tvarka: 

 

•  dalyvio, trečiojo asmens ar jo darbdavio įmoka, gauta į trečios pakopos pensijų 

kaupimo fondo sąskaitą dalyvio naudai, taip pat iš kitos pensijų kaupimo bendrovės 

pervesta suma konvertuojama į fondo vienetus pagal fondo vieneto vertę pinigų 

gavimo į fondo banko sąskaitą dieną (T). Įmoka, gauta ne darbo dieną, laikoma gauta 

pirmą po lėšų gavimo dienos einančią darbo dieną (T+1) 

 

•  jei keičiamas Bendrovės trečios pakopos pensijų kaupimo fondas, ankstesnės pensijų 

sutarties nutraukimo dienos (T) iki 12 val.  ir naujos pensijų sutarties sudarymo dienos 

(T) iki 12 val. gautina suma konvertuojama į fondo vienetus T dienos kaina. 

Ankstesnės pensijų sutarties nutraukimo dienos (T) po 12 val. ir naujos pensijų 

sutarties sudarymo dienos (T) po 12 val. gautina suma konvertuojama į fondo 

vienetus (T+1) dienos kaina 

 

Fondų paraiškos parduoti investicinius vienetus yra vykdomos šia tvarka: 

 

• Bendrovei gavus trečios pakopos pensijų kaupimo dalyvio prašymą išmokėti dalį 

sukauptų lėšų, sudaryti pensijų išmokos sutartį, pereiti į kitą pensijų kaupimo 

bendrovę, išmokėti paveldėjimą,  sukauptas turtas vienetais konvertuojamas į pinigus 

pagal fondo vieneto vertę prašymo gavimo dieną (T). Prašymas, gautas ne darbo 

dieną, laikomas gautu kitą darbo dieną, einančią po prašymo gavimo dienos (T+1) 

 

•  jei keičiamas Bendrovės trečios pakopos pensijų kaupimo fondas Bendrovėje , 

ankstesnės pensijų sutarties nutraukimo dienos (T) iki 12 val.  ir naujos pensijų 

sutarties sudarymo dienos (T) iki 12 val. fondo vienetai konvertuojami į pinigus T 

dienos kaina. Ankstesnės pensijų sutarties nutraukimo dienos (T) po 12 val. ir naujos 

pensijų sutarties sudarymo dienos (T) po 12 val. fondo vienetai konvertuojami į 

pinigus (T+1) dienos kaina 

 

 

Kilus klausimų, su mumis galite susisieki el. paštu info@seb.lt ar telefonu  +370 5 268 2800. 

 

Jūsų pensijų kaupimo 

UAB „SEB investicijų valdymas“ 
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