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PENSIJŲ ANUITETO TAISYKLĖS NR. 14 (galioja nuo 2016 01 18) 
Atnaujinta 2019 12 09 valdybos nutarimu Nr. SEBLTLF/19/MBD15 

 
Pensijų anuiteto sutarties šalys ir sąvokos 
1. Apdraustasis – asmuo, kuriam Draudikas privalo mokėti 

Pensijų anuitetą šiose taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka. 
2. Dalyvis – asmuo, kurio pensijų turtas yra sukauptas 

pasirinktos Pensijų kaupimo bendrovės valdomame pensijų 
fonde ir kuris yra sudaręs Pensijų kaupimo sutartį.  

3. Draudikas – SEB Life and Pension Baltic SE, veikiantis per 
SEB Life and Pension Baltic SE Lietuvos filialą. 

4. Draudėjas – fizinis asmuo, sudaręs su Draudiku Pensijų 
anuiteto sutartį. Pagal šias taisykles Draudėjas gali būti tik 
Apdraustasis ir toliau šiose taisyklėse vartojama tik 
Apdraustojo sąvoka.  

5. Draudimo liudijimas – Draudiko išduodamas dokumentas, 
liudijantis Pensijų anuiteto sutarties sudarymą. 

6. Draudžiamasis įvykis – atsitikimas, kuriam įvykus Draudikas 
privalo mokėti Pensijų anuitetą ar vienkartinę draudimo 
išmoką taisyklėse nustatyta tvarka. 

7. Garantuotas mokėjimo laikotarpis – laikotarpis, per kurį 
mirus Apdraustajam Draudikas nuo jo mirties iki šio 
laikotarpio pabaigos mokėtiną Pensijų anuiteto sumą sumoka 
kaip vienkartinę draudimo išmoką šiose taisyklėse nustatyta 
tvarka. Šis laikotarpis yra nustatomas Draudiko ir 
Apdraustojo susitarimu ir jo trukmė yra nurodoma Draudimo 
liudijime.  

8. Mokėtojas – Apdraustasis, Pensijų kaupimo bendrovė ar kiti 
asmenys, Draudikui mokantys vienkartinę draudimo įmoką 
Apdraustojo naudai pagal Pensijų anuiteto sutartį. 

9. Naudos gavėjas – šiose taisyklėse Naudos gavėjais vadinami 
Pensijų anuiteto sutartyje Apdraustojo paskirti vienas ar keli 
asmenys ar, jei Naudos gavėjas nepaskirtas, teisėti 
Apdraustojo įpėdiniai, kurie įgyja teisę į vienkartinę 
draudimo išmoką po Apdraustojo mirties šiose taisyklėse 
nustatytais atvejais ir tvarka.  

10. Pensijų anuitetas – Apdraustajam iki gyvos galvos mokama 
periodinė pensijų išmoka. Apdraustojo gyvenimo trukmės 
rizika tenka Draudikui. 

11. Pensijų anuiteto sutartis – tai sutartis dėl Pensijų anuiteto, 
sudaryta pagal šias taisykles. Pensijų anuiteto sutarties šalys 
yra Apdraustasis ir Draudikas. Šios sutarties sudėtinės dalys 
yra šios taisyklės, Draudimo liudijimas, Apdraustojo 
prašymas sudaryti sutartį, esminės informacijos dokumentas. 

12. Pensijų kaupimo bendrovė – pensijų fondų valdymo įmonė ar 
draudimo įmonė, turinti priežiūros institucijos išduotą 
licenciją verstis pensijų kaupimo veikla ir turinti teisę 
Draudikui pervesti įmokas, t. y. Dalyvio sukauptą sumą 
pensijų fonde.  

13. Pensijų kaupimo sutartis – tarp Dalyvio ir Pensijų kaupimo 
bendrovės sudaryta papildomo savanoriško pensijų kaupimo 
ir / ar valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies pensijų 
kaupimo sutartis.  

14. Pensijų išmokos sutartis – tarp Dalyvio ir Pensijų kaupimo 
bendrovės sudaryta sutartis dėl pensijų išmokų mokėjimo 
būdo ir terminų pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo 
ir / ar Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų 
kaupimo įstatymų nuostatas. 

15. SEB interneto bankas – AB SEB banko paslaugų, teikiamų 
internetu, sistema, kuria naudojasi asmenys, sudarę su AB 
SEB banku elektroninių paslaugų teikimo sutartį. 

Draudimo objektas  
16.  Draudimo objektas yra turtinis interesas, susijęs su 

Apdraustojo gyvenimo trukme ir Pensijų anuiteto mokėjimu.  
 

Pensijų anuiteto sutarties sudarymas ir nutraukimas  
17. Pensijų anuiteto sutarties sudarymo tvarka: 
17.1. Apdraustasis, norėdamas gauti pasiūlymą, kreipiasi į 

Draudiką, susitikęs su Draudiko atstovu, arba per SEB 
interneto banką (jei tokią galimybę suteikia Draudikas), 
nurodydamas vienkartines draudimo įmokas ir Mokėtojus; 

17.2. Draudikas raštu ar elektroniniu būdu pateikia pasiūlymą, 
kuris galioja jame nustatytą laiką; 

17.3. Apdraustajam pasirinkus pageidaujamą Pensijų anuiteto rūšį, 
Garantuotą mokėjimo laikotarpį (jei pasirenkamas) ir sutikus 
su pasiūlyme nustatytomis sąlygomis, Apdraustasis pateikia 
Draudikui užpildytą nustatytos formos prašymą sudaryti 
Pensijų anuiteto sutartį. Prašymas gali būti pateiktas raštu ar 
per SEB interneto banką (jei tokią galimybę suteikia 
Draudikas). Kartu su prašymu Apdraustasis pateikia Pensijų 
išmokos sutarties kopiją, jei nors vienas iš Mokėtojų bus 
Pensijų kaupimo bendrovė. Už pateiktų duomenų teisingumą 
ir išsamumą atsako Apdraustasis; 

17.4. Draudikas išduoda Apdraustajam Draudimo liudijimą ne 
vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo 
sudaryti Pensijų anuiteto sutartį ir visų reikiamų sudarant 
Pensijų anuiteto sutartį dokumentų gavimo dienos, jei 
Draudikas sutinka su Apdraustojo pateiktais dokumentais ir 
juose pateikta informacija. 

18. Pensijų anuiteto sutarties sudarymo diena yra laikoma 
Draudimo liudijimo išdavimo diena. 

19. Apdraustasis turi teisę lengvatinėmis sąlygomis vienašališkai 
nutraukti sudarytą Pensijų anuiteto sutartį, apie tai raštu 
pranešęs Draudikui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Draudimo 
liudijimo gavimo dienos. Tokiu atveju Draudikas privalo 
grąžinti Apdraustajam visas sumokėtas draudimo įmokas, o 
Apdraustasis apie nutrauktą Pensijų anuiteto sutartį privalo 
nedelsdamas informuoti Mokėtojus.  
 

Ikisutartinės šalių teisės ir pareigos 
20. Prieš sudarant Pensijų anuiteto sutartį, kartu su pasiūlymu 

Draudikas Apdraustajam raštu pateikia:  
20.1. informaciją apie siūlomas Pensijų anuitetų rūšis, 

nurodydamas pagal kiekvieną Pensijų anuiteto rūšį pirmą 
kartą mokamo Pensijų anuiteto dydį;  

20.2. siūlomų Pensijų anuitetų rūšių lyginamąją analizę, 
nurodydamas pagrindines Pensijų anuitetų mokėjimo sąlygas 
(pagrindinius kiekvienos Pensijų anuiteto rūšies ypatumus, 
siūlomų Pensijų anuitetų rūšių panašumus ir skirtumus);  

20.3. informaciją apie tai, kad, pasirinkus Pensijų anuiteto rūšį ir 
sudarius Pensijų anuiteto sutartį, negalima keisti Pensijų 
anuiteto rūšies, mokėjimo periodiškumo, Garantuoto 
mokėjimo laikotarpio ir vienkartinių draudimo įmokų. 
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21. Apdraustasis, pateikęs prašymą sudaryti Pensijų anuiteto 
sutartį, supažindinamas su šiomis taisyklėmis, gauna jų 
kopiją, jei pageidauja, ar gali jas rasti pats www.seb.lt. 
Draudikas pateikia Apdraustajam ir kitą su Pensijų anuiteto 
sutartimi susijusią informaciją, kuri turi būti pateikta laikantis 
teisės aktų.  
 

Pensijų anuiteto rūšys 
22. Sudarydamas Pensijų anuiteto sutartį, Apdraustasis gali 

pasirinkti pensijų anuiteto rūšį: 
22.1. standartinį pensijų anuitetą, suteikiantį galimybę gauti 

pelno – Pensijų anuitetas periodiškai mokamas 
Apdraustajam nuo Pensijų anuiteto sutartyje nustatytos 
Pensijų anuiteto mokėjimo pradžios iki gyvos galvos. Šiuo 
atveju Garantuotas mokėjimo laikotarpis nenustatomas. 
Mirus Apdraustajam, Pensijų anuiteto mokėjimas 
nutraukiamas ir jokios draudimo išmokos nėra mokamos; 

22.2. pensijų anuitetą, suteikiantį galimybę gauti pelno, 
nustatant Garantuotą mokėjimo laikotarpį – Pensijų 
anuitetas periodiškai mokamas Apdraustajam nuo Pensijų 
anuiteto sutartyje nustatytos pensijų anuiteto mokėjimo 
pradžios iki gyvos galvos. Apdraustajam mirus Garantuoto 
mokėjimo laikotarpiu apskaičiuota vienkartinė draudimo 
išmoka pervedama paskirtiems Naudos gavėjams, 
pateikusiems šiose taisyklėse nustatytus dokumentus. 
Apdraustajam mirus po Garantuoto mokėjimo laikotarpio, 
Pensijų anuiteto mokėjimas nutraukiamas ir jokios draudimo 
išmokos nėra mokamos. 

23. Garantuoto mokėjimo laikotarpio pradžia yra Pensijų anuiteto 
pirmo mokėjimo diena. Garantuoto mokėjimo laikotarpis 
baigiasi po tiek metų, kiek nustatyta Draudimo liudijime. 

24. Pasirinkus bet kurią iš šių Pensijų anuiteto rūšių, 
Apdraustajam suteikiama teisė gauti Draudiko pelno dalį šių 
taisyklių 51–54 p. nustatyta tvarka.  

25. Sudarius Pensijų anuiteto sutartį, negalima keisti:  
25.1. Pensijų anuiteto rūšies ir mokėjimo periodiškumo; 
25.2. Garantuoto mokėjimo laikotarpio (jei buvo pasirinktas); 
25.3. Mokėtojų ir vienkartinės draudimo įmokos dydžių.  
26. Kiti Pensijų anuiteto sutarties sąlygų pakeitimai galimi tik 

Draudikui sutikus. 
 

Pensijų anuiteto sutarties įsigaliojimas ir draudimo įmoka 
27. Pensijų anuiteto sutartis įsigalioja tik tada, kai šiose taisyklėse 

nustatytais terminais bus sumokėtos visos Draudimo liudijime 
nurodytos vienkartinės draudimo įmokos: 

27.1. Pensijų kaupimo bendrovė vienkartinę draudimo įmoką 
perveda pensijų kaupimo veiklą reglamentuojančių teisės 
aktų nustatytais terminais ir tvarka; 

27.2. kiti Mokėtojai vienkartinę draudimo įmoką privalo pervesti 
per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Draudimo liudijimo 
išdavimo dienos. 

28. Vienkartinės draudimo įmokos mokamos tik eurais.  
29. Bent vienam Mokėtojui per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo 

Draudimo liudijimo išdavimo dienos nesumokėjus Draudimo 
liudijime nurodytos vienkartinės draudimo įmokos, Pensijų 
anuiteto sutartis neįsigalioja ir išduotas Draudimo liudijimas 
tampa negaliojantis. Apdraustasis dėl naujos Pensijų anuiteto 
sutarties sudarymo turi kreiptis iš naujo. Naujas Draudiko 
pasiūlymas gali skirtis nuo ankstesnio. 

30. Draudiko gautos vienkartinės draudimo įmokos grąžinamos 
Mokėtojams: 

30.1. jei Mokėtojas sumoka mažesnę ar didesnę vienkartinę 
draudimo įmoką, negu nurodytos Draudimo liudijime, 
Draudikas per 7 (septynias) dienas nuo tokios įmokos 

gavimo dienos grąžina ją į Mokėtojo atsiskaitomąją sąskaitą, 
iš kurios ji buvo gauta. Tokiu atveju Mokėtojas nedelsdamas 
ir nepraleisdamas šiose taisyklėse nustatytų terminų turi 
pervesti Draudimo liudijime nurodytą vienkartinę draudimo 
įmoką; 

30.2. nors vienam Mokėtojui nesumokėjus Draudimo liudijime 
nurodytos vienkartinės draudimo įmokos šiose taisyklėse 
nustatytais terminais visos Draudiko gautos Mokėtojų 
įmokos per 70 (septyniasdešimt) dienų nuo Draudimo 
liudijimo išdavimo dienos grąžinamos į Mokėtojų 
atsiskaitomąsias sąskaitas, iš kurių buvo gautos šios įmokos. 

31. Laikoma, kad vienkartinė draudimo įmoka yra sumokėta, kai 
ji yra įskaitoma į Draudiko atsiskaitomąją sąskaitą ir yra aiški 
tokios įmokos paskirtis. Iki tol draudimo įmokos yra 
laikomos nesumokėtomis ir priklausančiomis tretiesiems 
asmenims. Jeigu Mokėtojo pateiktame mokėjimo nurodyme 
nėra nurodytas Pensijų anuiteto sutarties numeris ar kita 
Draudiko prašoma nurodyti informacija, visi Pensijų anuiteto 
sutartyje nustatyti terminai, kurie yra skaičiuojami nuo 
vienkartinės draudimo įmokos sumokėjimo dienos, bus 
skaičiuojami nuo dienos, kai Draudikas nustatys, pagal kurią 
Pensijų anuiteto sutartį yra sumokėta vienkartinė draudimo 
įmoka. 

32. Mokėtojai neįgyja jokių teisių į Pensijų anuiteto sutartį ir 
sumokėtas vienkartines draudimo įmokas, išskyrus jų 
grąžinimo atvejį taisyklių 30 p. nustatytais atvejais.  
 

Pensijų anuiteto sutarties galiojimo pabaiga 
33. Pensijų anuiteto sutartis baigia galioti:  
33.1.  jei Apdraustasis miršta ir nėra nustatytas Garantuotas 

mokėjimo laikotarpis;  
33.2. jei Apdraustasis miršta pasibaigus Garantuotam mokėjimo 

laikotarpiui;  
33.3. jei Apdraustasis miršta ir Draudikas išmoka vienkartinę 

draudimo išmoką Naudos gavėjui; 
33.4. ją nutraukus taisyklių 19 p. nustatytu atveju; 
33.5. kitais teisės aktų nustatytais atvejais. 
 
Draudžiamieji įvykiai ir bendra mokėjimo tvarka 
34. Draudžiamieji įvykiai yra šie atvejai įsigaliojus Pensijų 

anuiteto sutarčiai:  
34.1. Apdraustojo mirtis iki Pensijų anuiteto pirmo mokėjimo 

dienos. Tada Draudikas Naudos gavėjui išmoka vienkartinę 
draudimo išmoką, lygią Draudiko gautai vienkartinei 
draudimo įmokai; 

34.2. Apdraustojo išgyvenimas iki Pensijų anuiteto pirmo ir 
kiekvieno kito mokėjimo dienos. Tada Draudikas 
Apdraustajam moka Pensijų anuitetą; 

34.3. Apdraustojo mirtis Garantuotu mokėjimo laikotarpiu (jei 
nurodytas Draudimo liudijime). Tada Draudikas Naudos 
gavėjui išmoka vienkartinę draudimo išmoką, lygią 
Garantuotu mokėjimo laikotarpiu neišmokėtų Pensijų 
anuiteto išmokų sumai.  

35. Draudimo išmokos ir Pensijų anuitetas mokami tik eurais.  
36. Draudikas turi teisę sustabdyti Pensijų anuiteto ar 

vienkartinės draudimo išmokos mokėjimą ir pareikalauti 
papildomų dokumentų ir / ar įrodymų arba paprašyti 
Apdraustojo atvykti pas Draudiką, arba pats savo sąskaita 
atlikti reikiamus tyrimus ar pasinaudoti kitomis teisės aktų 
nustatytomis galimybėmis, norėdamas įsitikinti, ar tokia 
išmoka turi būti išmokama. 

37. Taisyklių 34 p. nenurodyti įvykiai laikomi nedraudžiamaisiais 
įvykiais. 
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Pensijų anuiteto mokėjimo tvarka  
38. Pensijų anuitetas pradedamas mokėti ne anksčiau kaip 31 

(trisdešimt pirmą) dieną po Draudimo liudijimo išdavimo 
dienos. Jeigu visos vienkartinės įmokos sumokėtos (pagal 
taisyklių 27–32 p.) iki mėnesio 15 (penkioliktos) dienos 
imtinai, pirmoji Pensijų anuiteto išmoka pervedama iki kito 
mėnesio paskutinės dienos. Jeigu visos vienkartinės įmokos 
sumokėtos (pagal taisyklių 27–32 p.) po mėnesio 15 
(penkioliktos) dienos, pirmoji Pensijų anuiteto išmoka 
pervedama iki dar kito mėnesio paskutinės dienos. 

39. Pensijų anuitetas mokamas kartą per mėnesį, ne vėliau kaip 
paskutinę mėnesio dieną, už einamąjį mėnesį.  

40. Pensijų anuitetas pervedamas tik Apdraustajam į jo nurodytą 
atsiskaitomąją sąskaitą. 

41. Pensijų anuiteto mokėjimo laikotarpis pasibaigia mėnesio, 
kurį miršta Apdraustasis, paskutinę dieną. 

42. Draudikas dėl savo kaltės uždelsęs laiku sumokėti Pensijų 
anuitetą, Apdraustojo reikalavimu moka 0,02 (dviejų šimtųjų) 
procento delspinigius, apskaičiuojamus nuo pavėluotos 
išmokėti sumos, už kiekvieną uždelstą dieną.  

43. Apdraustąjį teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus nežinia kur 
esančiu, Pensijų anuiteto mokėjimas yra sustabdomas iki tol, 
kol atsiranda Apdraustasis ar paaiškėja jo buvimo vieta ir 
teismas panaikina sprendimą pripažinti Apdraustąjį nežinia 
kur esančiu. Apdraustasis, jo įgaliotas asmuo ar Naudos 
gavėjas turi nedelsdami apie šias aplinkybes pranešti 
Draudikui. Teismui panaikinus sprendimą pripažinti 
Apdraustąjį nežinia kur esančiu, Apdraustajam yra išmokama 
visa iki to laiko nesumokėta Pensijų anuiteto suma ir Pensijų 
anuiteto mokėjimas tęsiamas toliau. 
 

Vienkartinės draudimo išmokos mokėjimo tvarka 
Apdraustajam mirus Garantuotu mokėjimo laikotarpiu  
44. Naudos gavėjas privalo apie Apdraustojo mirtį pranešti 

Draudikui raštu per 30 (trisdešimt) dienų nuo sužinojimo apie 
Apdraustojo mirtį arba teismo sprendimo paskelbti 
Apdraustąjį mirusiu įsiteisėjimą dienos.  

45. Naudos gavėjas Draudikui turi pateikti nustatytos formos 
prašymą ir teisę gauti vienkartinę draudimo išmoką 
liudijančius dokumentus:  

45.1. asmens tapatybę liudijančius dokumentus; 
45.2. Apdraustojo mirties liudijimą ar teismo sprendimą 

Apdraustąjį pripažinti mirusiu;  
45.3. kitus Draudiko prašomus dokumentus, liudijančius teisę 

gauti draudimo išmoką (pvz., paveldėjimo teisės liudijimą). 
46. Draudimo išmoka pervedama tik Naudos gavėjui į jo 

nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą per 30 (trisdešimt) dienų nuo 
taisyklių 45 p. nurodytų dokumentų ir visos Draudikui 
reikiamos informacijos, būtinos norint nustatyti 
Draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes ir 
draudimo išmokos dydį, gavimo dienos. 

47. Draudimo išmokos negali būti išmokamos asmeniui, dėl kurio 
tyčinės veikos Apdraustasis mirė. 

48. Jei dėl Apdraustojo mirties vyksta teisėsaugos institucijų 
tyrimas ar pradėtas teismo procesas, Draudikas turi teisę 
atidėti sprendimo dėl draudimo išmokos priėmimą iki tyrimo 
ar proceso pabaigos.  

49. Dėl Apdraustojo mirties mokėtina draudimo išmoka mokama 
Naudos gavėjo įpėdiniams šiais atvejais: 

49.1. jei Apdraustasis ir Naudos gavėjas mirė tą pačią dieną; 
49.2. jei Naudos gavėjas, kuriam turėjo būti išmokėta draudimo 

išmoka, mirė iki išmokos išmokėjimo dienos. 
50. Dėl Apdraustojo mirties mokėtina draudimo išmoka mokama 

Apdraustojo įpėdiniams šiais atvejais: 

50.1. jei nėra paskirtas Naudos gavėjas; 
50.2. jei Naudos gavėjas mirė anksčiau už Apdraustąjį ir nebuvo 

paskirtas kitas Naudos gavėjas; 
50.3. jei Apdraustasis mirė dėl Naudos gavėjo tyčinės veikos ir 

nėra kitų Naudos gavėjų. 
 

Draudiko pelno pasidalinimas  
51. Draudikas, pasibaigus kalendoriniams metams, priima 

sprendimą dėl dalies pelno iš Pensijų anuitetų veiklos pagal 
šias taisykles skyrimo Apdraustiesiems, turintiems 
galiojančias Pensijų anuiteto sutartis.  

52. Skiriama pelno dalis apskaičiuojama šia tvarka:  
52.1. pirmiau apskaičiuojamas praėjusių kalendorinių metų pelnas 

(ar nuostolis), kurį sudaro: 
a) Draudiko gauta grąža iš investicijų pagal Pensijų anuiteto 
sutartis, kuri skiriasi nuo planuotos palūkanų normos; 
b) neišmokėtos Pensijų anuitetų išmokos, jei Apdraustųjų, 
sudariusių Pensijų anuiteto sutartis, gyvenimo trukmė 
skiriasi nuo prognozuotos; 

52.2. toliau 52.1 p. gautas rezultatas koreguojamas atsižvelgiant į 
iš ankstesnių laikotarpių perkeltą nuostolį, jei toks buvo; 

52.3. paskiausiai, jei galutinis rezultatas yra 
a) neigiamas, – nuostolis perkeliamas tolesniems metams;  
b) teigiamas, – pelnas paskirstomas Apdraustiesiems 
skiriant ne mažiau kaip 50 (penkiasdešimt) proc. 
apskaičiuoto pelno dalies. Ši galutinio pelno dalis 
paskirstoma individualiai pagal kiekvieną galiojančią 
Pensijų anuitetų sutartį Draudiko nustatyta tvarka. 

53. Iš Apdraustiesiems skiriamos pelno dalies yra didinamos 
būsimos Pensijų anuiteto išmokos taikant tuo metu 
galiojančius Pensijų anuiteto apskaičiavimo principus. 

54. Sprendimas dėl pelno dalies skyrimo priimamas per 2 (du) 
mėnesius nuo Draudiko praėjusių finansinių metų finansinės 
atskaitomybės patvirtinimo dienos. Apdraustasis apie tai 
informuojamas per 1 (vieną) mėnesį nuo tokio sprendimo 
priėmimo dienos šių taisyklių 64 p. nustatyta tvarka. Paskirta 
pelno dalimi padidintas Pensijų anuitetas mokamas nuo 
gegužės mėnesio.  

Sutarties šalių teisės ir pareigos  
55. Draudikas ir Apdraustasis susitaria, kad SEB interneto banke 

šalių atlikti veiksmai pripažįstami tinkamais ir dokumentai 
prilygsta pasirašytiems elektroniniu parašu. 

56. Apdraustasis privalo: 
56.1. nedelsdamas informuoti Naudos gavėjus ir Mokėtojus, 

išskyrus Pensijų kaupimo bendroves, apie sudarytą Pensijų 
anuiteto sutartį ir supažindinti juos su šiomis taisyklėmis bei 
jų teisėmis ir pareigomis, nustatytomis Pensijų anuiteto 
sutartyje; 

56.2. pateikti Draudikui teisingą jo prašomą informaciją ir 
dokumentus, susijusius su sudaroma ir / ar sudaryta Pensijų 
anuiteto sutartimi; 

56.3. raštu pranešti Draudikui apie savo vardo, pavardės, adreso ar 
kitų duomenų pakeitimą per 10 (dešimt) dienų; 

56.4. raštu pranešti Draudikui apie pakeistą atsiskaitomosios 
sąskaitos, į kurią turi būti pervedamas Pensijų anuitetas, 
numerį iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos. 

57. Draudikas privalo: 
57.1. teisės aktų nustatyta tvarka informuoti apie Pensijų anuiteto 

sutarties sudarymą ar nutraukimą Pensijų kaupimo bendrovę, 
kurios valdomame pensijų fonde yra sukauptas Dalyvio 
pensijų turtas; 

57.2. Apdraustojo pareikalavimu už Draudiko nustatytą mokestį 
pateikti Pensijų anuiteto sutartį sudarančių ir kitų su ja 
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susijusių dokumentų kopijas, pažymas, patvirtinimus ar kitus 
dokumentus;  

57.3. vieną kartą per metus informuoti Apdraustąjį apie jam 
tenkantį Draudiko pelno dalies dydį; 

57.4. pranešti Apdraustajam apie Draudiko pavadinimo, teisinės 
formos ar buveinės adreso pakeitimą; 

57.5. Pensijų anuitetų sutartyje nustatyta tvarka ir terminais 
mokėti Pensijų anuitetą ir vienkartines draudimo išmokas. 

58. Draudikas turi teisę: 
58.1. per SEB interneto banką teikti šiose taisyklėse aprašytas 

paslaugas, siųsti ir gauti pranešimus, rodyti jame jau 
teikiamas paslaugas ir nustatyti bei keisti SEB interneto 
banko funkcijas, Apdraustajam suteikiamų galimybių 
naudotis SEB interneto banku mastą; 

58.2. tikrinti Apdraustojo, Naudos gavėjo, Mokėtojo pateiktų 
dokumentų ar duomenų teisingumą; 

58.3. Pensijų anuiteto sutarties sudarymo ir vykdymo, prisiimamos 
rizikos valdymo tikslais teikti Apdraustojo asmens duomenis 
kitiems asmenims, įskaitant perdraudimo paslaugas 
teikiančias įmones, registruotas Lietuvos Respublikoje ir 
užsienio valstybėse; 

58.4. įgyvendinti kitas teisės aktuose nustatytas teises. 
 
Pensijų anuiteto dydis ir administravimo mokesčiai 
59. Pensijų anuiteto dydis yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į: 
59.1. Apdraustojo amžių Pensijų anuiteto sutarties sudarymo dieną 

ir statistinę išgyvenimo tikimybę, patikslintą pagal Draudiko 
skaičiavimus; 

59.2. pasirinktą Pensijų anuiteto rūšį; 
59.3. Garantuotą mokėjimo laikotarpį (jeigu jis pasirinktas); 
59.4. vienkartinės draudimo įmokos dydį; 
59.5. palūkanų normos dydį, t. y. kokią investicijų grąžą 

Draudikas planuoja uždirbti iš investuotų draudimo įmokų, 
prisiimdamas investicijų grąžos riziką; 

59.6. Pensijų anuiteto sutarties administravimo sąnaudas ir kita. 
60. Draudikas turi teisę taikyti mokestį už teikiamas Pensijų 

anuiteto sutartį sudarančių ir kitų su ja susijusių dokumentų 
kopijas, išduodamas pažymas, patvirtinimus ar kitus 
dokumentus.  
 

Naudos gavėjo paskyrimas 
61. Jei Apdraustasis pasirinko Pensijų anuitetą, kai nustatytas 

Garantuotas mokėjimo laikotarpis, jis gali paskirti Naudos 
gavėją, kuris gautų vienkartinę draudimo išmoką šių taisyklių 
34.1 ir 34.3 p. nustatytais atvejais.  

62. Apdraustasis gali paskirti Naudos gavėją, jį pakeisti arba 
atšaukti tik pateikęs Draudikui priimtinos formos prašymą.  

63. Jei Apdraustasis paskyrė keletą Naudos gavėjų, 
nenurodydamas, kokią draudimo išmokos dalį turi teisę gauti 
kiekvienas iš jų, įvykus Draudžiamajam įvykiui, Naudos 
gavėjams draudimo išmoka padalinama lygiomis dalimis. 

 
Pranešimai 
64. Draudikas pateikia Apdraustajam pranešimus SEB interneto 

banke, jei Apdraustasis yra sudaręs su AB SEB banku 
elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Jeigu Apdraustasis nėra 
sudaręs su AB SEB banku elektroninių paslaugų teikimo 
sutarties arba Apdraustasis nesutinka dėl pranešimų siuntimo 
per SEB interneto banką ir apie tokį nesutikimą informuoja 
Draudiką, pranešimai pateikiami išsiunčiant laišką ar 
elektroninį laišką paskutiniu Draudikui žinomu adresu. 

65. Apdraustasis pranešimus pateikia Draudiko atstovui tiesiogiai 
ar SEB interneto banke, o jei Draudikas nereikalauja nustatyti 
tapatybės,– paprastuoju paštu ar elektroniniu paštu. 

66. Pranešimas išsiųstas paštu laikomas gautu per 7 (septynias) 
dienas nuo jo išsiuntimo dienos, o el. paštu ar SEB interneto 
banke laikomas gautu išsiuntimo dieną, jeigu išsiųsta 
Draudiko darbo valandomis arba kitą darbo dieną, jeigu 
išsiųsta po darbo valandų.  

67. Apdraustasis ar Draudikas, nepranešęs nustatyta tvarka apie 
pakeistus rekvizitus, negali reikšti pretenzijų, kad negavo 
pranešimų, jei kita šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai 
žinomus rekvizitus. 

 
Draudimo taisyklių keitimas  
68. Draudikas turi teisę dėl svarbių priežasčių (dėl teikiamų 

paslaugų informacinių sistemų, operacijų ar technologijų 
tobulinimo, dėl teisės aktų pakeitimo, dėl ekonominių ar kitų 
priežasčių) vienašališkai pakeisti šias taisykles, jeigu tai 
nepažeidžia Apdraustojo ir Naudos gavėjo teisių ir teisėtų 
interesų.  

69. Apie Pensijų anuiteto taisyklių pakeitimus Apdraustajam 
Draudikas praneša www.seb.lt ir kitu taisyklių 64 p. nustatytu 
būdu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki pakeitimų 
įsigaliojimo dienos. Pakeitimai įsigalioja nuo pranešime 
nurodytos dienos.  

 
Draudiko ir Apdraustojo teisių ir pareigų perleidimas 
70. Draudikas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka perleisti teises 

ir pareigas pagal Pensijų anuiteto sutartis kitai draudimo 
bendrovei.  

71. Apdraustasis neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų pagal 
Pensijų anuiteto sutartį. 

 
Ginčų nagrinėjimas ir taikoma teisė 
72. Šalių ginčai, susiję su Pensijų anuiteto sutartimi, sprendžiami 

derybų būdu, o nesusitarus – teisės aktų nustatyta tvarka 
nagrinėjami neteismine tvarka Lietuvos banke, Gedimino 
pr. 6, Vilnius (daugiau informacijos www.lb.lt), arba Lietuvos 
Respublikos teismuose. 

73. Pensijų anuiteto sutartims, sudarytoms pagal šias taisykles, 
taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 


