
                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                               
Terminuotojo indėlio pasiūlymas, investuojant į investicinius fondus 
 
1. Pasiūlymas taikomas indėliams, kurių: 
1.1. terminas – 12 mėnesių; 
1.2. valiuta – eurai. 
 
2. Pasiūlymo metu indėliams taikomos palūkanų normos: 
2.1. 0.85% – metinės palūkanos už terminuotąjį indėlį, kai 50% sumos yra investuojama į lentelėje žemiau 
išvardintus viešai platinamus investicinius fondus, o 50% lieka terminuotame indėlyje; 
 

Investicinis fondas Rizikos rodiklis 
(SRG*) 

Rekomenduojamas investavimo 
laikotarpis 

„SEB Strategy Defensive“ 3 2 metai 
„SEB Strategy Balanced“ 4 3 metai 
„SEB Strategy Opportunity“ 5 5 metai 
„SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ 5 5 metai 
„SEB Sustainability Fund Europe“ 6 5 metai 
„SEB Global Chance/Risk Fund" 6 5 metai 
„SEB Listed Private Equity Fund“ 6 5 metai 
„SEB Sustainability Nordic Fund“ 6 5 metai 
„SEB Asia ex.Japan Fund“ 6 5 metai 
„SEB Concept Biotechnology“ 6 5 metai 
„SEB Eastern Europe ex Russia Fund“ 6 5 metai 
„SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund“ 6 5 metai 
„SEB Emerging Markets Fund“ 6 5 metai 
„SEB Strategy Growth“ 6 5 metai 
„SEB Russia Fund“ 6 5 metai 

 
2.2. 0.3% – metinės palūkanos už indėlį, kai 50% sumos yra investuojama į lentelėje žemiau išvardintus 
viešai platinamus investicinius fondus, o 50% lieka terminuotame indėlyje. 
 

Investicinis fondas Rizikos rodiklis 
(SRG*) 

Rekomenduojamas investavimo 
laikotarpis 

„SEB Short Bond Fund EUR“ 2 1 metai 
„SEB Dynamic Bond Fund“ 3 2 metai 
„SEB Corporate Bond Fund EUR“ 3 3 metai 
„SEB Sustainable High Yield Fund“ 4 3 metai 

 
3. Pasiūlymo sąlygos galioja tik sudarant sutartis klientų aptarnavimo padaliniuose. Pasiūlymo sąlygos 
negalioja sudarant sutartis internetinės bankininkystės sistemoje ar telefonu. 
 
4. Palūkanų normos, nurodytos 2 punkte, gali būti taikomos keliems terminuotiesiems indėliams, jei yra 
tenkinamos pasiūlymo sąlygos, o bendra pasiūlymo (indėlių ir investicinių fondų) suma yra ne mažesnė nei 
500 eurų. 
 



                                                                                                                                                                                                                             

 

5. Palūkanos, nurodytos 2 punkte, nėra taikomos indėlius pratęsiant; tokiu atveju yra taikomos tuo metu 
galiojančios indėlių palūkanų normos. 
 
6. Investiciniai fondai gali būti parduoti ir nepasibaigus terminuotojo indėlio terminui, tačiau siūloma 
atsižvelgti į rekomenduojamą investavimo laikotarpį. 
 
7. Pasiūlymo sąlygos negali būti taikomos investuojant periodiškai. 
 
8. Terminuotojo indėlio sutarties sąlygos yra šio pasiūlymo dalis. Jei yra nesutapimų tarp šio pasiūlymo 
sąlygų ir terminuotojo indėlio sutarties sąlygų, reikia vadovautis šio pasiūlymo sąlygomis.  
 
*Sintetinis rizikos ir grąžos rodiklis (SRG) 
 

Šis rodiklis rodo investicinio fondo 
riziką ir galimą grąžą. Pagal tai fondai 
yra skirstomi į 7 kategorijas: pirmoji – 
mažiausios rizikos fondai, septintoji – 
didžiausios rizikos fondai. Paprastai 
rodiklis yra nustatomas atsižvelgiant į 
grąžos svyravimus per praėjusius 5 

metus arba per laikotarpį nuo fondo įsteigimo datos.  
 

 Sintetinis rizikos ir grąžos rodiklis Rezultatų metinis kintamumas** 
Mažos rizikos fondai 1 0 - 0,5 proc. 

2 0,5 -2 proc. 
3 2 - 5 proc. 

Vidutinės rizikos fondai 4 5 - 10 proc. 
5 10 - 15 proc. 

Didelės rizikos fondai 6 15 - 25 proc. 
7 25 proc. ir daugiau 

** Kintamumas (angl. volatility) – statistinis rodiklis, charakterizuojantis fondų kainų svyravimo tendencijas. 
Kintamumas nurodomas dalimi nuo pradinės kainos (± x %).  
 
Svarbi informacija 
 
Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo 
sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais. 
 
Čia pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie SEB banko teikiamas investavimo paslaugas. Ši 
informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių 
finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši 
informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas neatsako už galimus 
netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai. Informacija, susijusi su 
apmokestinimu, ateityje gali būti keičiama ir tapti Jums netaikytina. 
 
Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. 
Jei anksčiau grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali 
viršyti pradinės investicijos sumą. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo 
kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, 
todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su visais susijusiais dokumentais, fondų, 
struktūrinių ir kitų finansinių priemonių prospektais ir pagrindinės informacijos dokumentais, kuriuos 



                                                                                                                                                                                                                             

 

galite rasti https://www.seb.lt/privatiems-klientams/taupymas-ir-investavimas/taupymas-ir-
investavimas/investiciniai-fondai 
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai 
jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, 
leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti 
konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti 
neteisėta. Jei gyvenate ar pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai 
jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų 
teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo 
vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių. 


