PRAŠYMAS PAKEISTI INVESTAVIMO PLANĄ IR/AR PERSKIRSTYTI DRAUDĖJO
INVESTICINĮ ATIDĖJINĮ
20_____ -______ - _____
(data)

Asmens kodas

Draudėjo vardas,
pavardė
Adresas
Telefonas
Asmens
tapatybės
dokumentas
Ar esate
nuolatinis
Lietuvos
gyventojas?

El. pašto
adresas
 Asmens tapatybės kortelė  Pasas  Leidimas gyventi LR
Nr.
Išdavimo data
Galiojimo data iki
Dokumentą išdavusi šalis:  Lietuva  Kita (nurodykite):
 Taip
Jeigu nesate mokesčių mokėtojas Lietuvos
 Ne (nurodykite valstybę, kurios nuolatinis gyventojas
Respublikoje, prašome nurodyti šalį,
esate, ir adresą toje valstybėje) _______________________ kurioje mokate mokesčius, ir savo
_________________________________________________ Mokesčių mokėtojo identifikavimo
_________________________________________________ numerį (MMIN) ____________________

Ar Jūs ar Jūsų artimieji šeimos nariai ar artimi pagalbininkai eina ar ne anksčiau negu prieš vienerius metus ėjo svarbias viešąsias pareigas
Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose?  Ne  Taip (nurodykite vardą, pavardę,
pareigas ir ryšį) _____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Prašau pagal draudimo sutartį – draudimo liudijimo Nr.
Tinkamą pažymėkite x

Investavimo krypties pavadinimas

Valdoma konservatyvi obligacijų kryptis*
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis
Valdoma mišri obligacijų-akcijų kryptis**
Mišri pasaulio obligacijų-akcijų kryptis
Valdoma agresyvi akcijų kryptis**
Racionalaus investavimo kryptis
NVS akcijų kryptis
Rytų Europos mažų įmonių akcijų kryptis
Šiaurės Europos akcijų kryptis
JAV akcijų kryptis
Gyvenimo ciklo investavimo kryptis 2035***
Gyvenimo ciklo investavimo kryptis 2040***
Gyvenimo ciklo investavimo kryptis 2045***
Gyvenimo ciklo investavimo kryptis 2050***
Gyvenimo ciklo investavimo kryptis 2055***
Kiti pageidavimai:

 Perskirstyti Draudėjo investicinį
atidėjinį (sukauptą sumą, toliau
DIA) (keičiamos sukauptos
sumos investavimo kryptys ir
proporcijos jose)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

 Pakeisti investavimo planą (po
prašymo pateikimo sumokėtos
draudimo įmokos bus
investuojamos į Jūsų naujai
pasirinktas investavimo kryptis)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Esu informuotas, kad pasirinkus pažymėtas investavimo kryptis yra taikomi šie išlaidų dydžiai:
* 0,0625 proc. mėnesio išlaidų dydis, priklausomas nuo DIA vertės, išskaičiuojamas iš DIA
** 0,105 proc. mėnesio išlaidų dydis, priklausomas nuo DIA vertės, išskaičiuojamas iš DIA
*** 0,075 proc. mėnesio išlaidų dydis, priklausomas nuo DIA vertės, išskaičiuojamas iš DIA

_______________________________________________
(vardas, pavardė)

_____________________
(parašas)

Asmens tapatybę pagal aukščiau nurodytą asmens tapatybės dokumentą nustatė, asmens duomenis pagal teisės aktų reikalavimus
patikrino ir prašymą priėmė:
___________________________________________________________________________________________20____ m. ______mėn. ____d.
(Darbuotojo vardas. pavardė, parašas)

