
 
 PENSIJŲ FONDŲ DALYVIŲ TEISĖS  

Ar žinote, kad: 

 
Pensijų fondo dalyvio teisės 

Pagal Pensijų kaupimo įstatymo nuostatas ir valdymo 
įmonių pensijų fondų taisykles, dalyvis turi teisę: 

 vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą pensijų 
kaupimo sutartį raštu pranešęs bendrovei per 30 
kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo;   

 nutraukti pensijų kaupimo sutartį su bendrove ir sudaryti 
pensijų kaupimo sutartį su kita pensijų kaupimo 
bendrove, kai jo vardu į pensijų fondą yra pervesta bent 
viena pensijų įmoka arba į pensijų fondą buvo 
pervestos lėšos iš Europos Sąjungos institucijų pensijų 
sistemos; 

 pereiti į kitą bendrovės pensijų fondą; 

 gauti viešai skelbiamą su bendrovės veikla susijusią 
informaciją;  

 gauti iš bendrovės informaciją apie jo pensijų sąskaitoje 
įrašytus pensijų fondo vienetus ir jų vertę, lėšų 
investavimo strategiją ir pagal ją gautą investicinę 
grąžą, bendrovės finansinės veiklos ir pensijų fondo 
audito išvadas bei kitą įstatymų nustatytą informaciją;  

 sulaukus senatvės pensijos amžiaus, arba, jei yra 
paskirta išankstinė valstybinė socialinio draudimo 
senatvės pensija pagal Lietuvos Respublikos 
valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų 
išankstinio mokėjimo įstatymą, gauti pensijų išmoką;  

 nukelti pensijų išmokos mokėjimo pradžią;  

 testamentu palikti jam priklausančią pensijų turto dalį;  

 apskųsti bendrovės veiksmus teisės aktų nustatyta 
tvarka; 

 dalyvis turi į savo pensijų fondo sąskaitą mokėti 
papildomą pensijų įmoką savo lėšomis, kurios dydis yra 
apibrėžtas Lietuvos Respublikos pensijų sistemos 
reformos įstatyme, sudaręs naują pensijų kaupimo 
sutartį po 2013 m. sausio 1 d. arba pateikęs bendrovei 
sutikimą į pensijų fondą mokėti papildomą pensijų 
įmoką savo lėšomis; 

 

 

 dalyvis privalo per 30 dienų raštu pranešti bendrovei  
apie vardo, pavardės, adreso, elektroninio pašto adreso 
(jeigų tokį būtų nurodęs bendrovei) pasikeitimą. 

Papildomos naudos siūlymas 

Kiekvienas pensijų sistemos dalyvis turi teisę pats 
pasirinkti, kurioje pensijų kaupimo bendrovėje kaupti 
pensiją. 

Tačiau pasitaiko atvejų, kad siekiant paraginti klientą tapti 
pensijų fondų dalyviu, jam žadama papildoma nauda, 
susijusi su kitais produktais arba, norint, kad jis nenutrauktų 
sutarties, netiesiogiai teigiama, kad kitų produktų sąlygos 
bus pablogintos (pvz. paskolos palūkanos, grąžinimo 
grafikas ar pan.). Beje, praktikoje tokie reikalavimai yra 
keliami netiesiogiai ir tik žodžiu, kadangi sutartyse įvardyta 
tokia sąlyga būtų akivaizdus įstatymo ir dalyvių teisių 
pažeidimo įrodymas. 

Pensijų kaupimo įstatymo 15 str. 1 d. yra įtvirtintas griežtas 
draudimas pensijų kaupimo bendrovėms raginti asmenį 
tapti II pakopos pensijų fondo dalyviu ar nenutraukti 
dalyvavimo pensijų fonde siūlant su pensijų kaupimu 
nesusijusią naudą. Taip pat draudžiama skelbti informaciją, 
kuri yra neteisinga, neišsami ar klaidinanti. 

Šis draudimas reiškia, kad valdymo bendrovių atstovai 
negali reikalauti tapti pensijų fondų dalyviu, motyvuojant, 
kad toks žingsnis turi įtakos kitų produktų sąlygoms. Taip 
pat ir tiems klientams, kurie dėl finansinių sunkumų negali 
laiku mokėti paskolos įmokų, valdymo įmonė negali taikyti 
spaudimo dėl pensijų fondo pasirinkimo.  

Dalyviams svarbu žinoti ir ginti savo teises, bei  įvertinti tai, 
kad sprendimas dėl pensijų kaupimo yra ilgalaikis ir turi ne 
mažesnę svarbą žmogaus finansinei situacijai, nei paskola 
ar kiti produktai. Todėl svarbu pasirinkti geriausią variantą 
kiekvienai finansinei paslaugai, remiantis objektyviais 
kriterijais ir siekiant ilgalaikės naudos. 

Lietuvos banko nuomonė 

Skundus dėl netinkamų pensijų fondų valdymo įmonių 
veiksmų nagrinėja Lietuvos bankas, kuris perėmė 
Vertybinių popierių komisijos (toliau - VPK) funkcijas. VPK 
yra pareiškusi oficialią nuomonę dėl draudimo siūlyti 
pensijų fondo dalyviui bet kokią su pensijų kaupimu 
nesusijusią naudą.  Išaiškinimas yra pateiktas Lietuvos 
banko tinklapyje, adresu:  
https://www.lb.lt/del_lr_pensiju_kaupimo_istatymo_15_str_
1_d_1p_itvirtinto_draudimo_turinio 

Komisijos nuomone, asmens dalyvavimas II pakopos 
pensijų fonduose negali būti įtraukiamas į jokias valdymo 
įmonės  taikomas lojalumo programas, nes tai sukurtų 
prielaidas pažeisti įstatyme įtvirtintą draudimą siūlyti naudą. 
Draudimu siūlyti naudą siekiama  apsaugoti  esamo  ar  
potencialaus pensijų fondo dalyvio interesus ir užtikrinti, 
kad ilgalaikiai, kliento ateičiai svarbūs sprendimai, nebūtų 
įtakojami nesusijusių veiksnių ir priimami remiantis 
trumpalaike nauda. 

 Pensijų kaupimo dalyviai turi žinoti savo 
teises, ginančias jų interesus. 

 Dalyvių teisės yra įtvirtintos Pensijų kaupimo 
įstatyme ir pensijų fondų taisyklėse. 

 Pensijų kaupimo bendrovėms draudžiama 
raginti asmenis tapti pensijų fondų dalyviais 
siūlant su pensijų kaupimu nesusijusią 
naudą. Taip pat draudžiama keisti ar bloginti 
kitų produktų sąlygas, jei dalyvis nutraukia 
sutartį su pensijų kaupimo bendrove. 


