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PRAŠYMAS DĖL PENSIJŲ KAUPIMO SUTARTIES SĄLYGŲ
Maksimalus kaupimas ir kita. Teikimui el. paštu

Aš, Pensijų kaupimo dalyvis (toliau – Dalyvis),
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Vardas:
Pavardė:
Asmens kodas:

Mob. tel.:

+

PRAŠYMAS DĖL PENSIJŲ ĮMOKŲ DYDŽIO

Aš, žemiau pasirašęs Dalyvis, į kurio pensijos sąskaitą iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo pervedama tik valstybinio socialinio draudimo
įmokos dalis (2+0+0),
esu informuotas, kad pagal Pensijų kaupimo įstatymą nuo 2019 metų į mano pensijų kaupimo sąskaitą bus apskaičiuojamos ir pervedamos
nuosaikiai augančios pensijų įmokos, kurias sudaro: 2019 metais 1,8 proc. mano pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio
draudimo įmokos ir 0,3 proc. valstybės priemoka nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio; 2020 metais atitinkamai 2,1 proc. ir 0,6 proc.; 2021
metais: 2,4 proc. ir 0,9 proc.; 2022 metais: 2,7 proc. ir 1,2 proc.; nuo 2023 metų: 3 proc. ir 1,5 proc. (maksimalus įmokos dydis).
Esu informuotas, kad galiu iki 2019 m. liepos 31 d. pasirinkti maksimalų įmokos dydį;
Pageidauju į pensijų sąskaitą mokėti 3 proc. savo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ir gauti 1,5
proc. valstybės priemoką nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio.
Prašau perduoti šį mano pasirinkimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai įregistruoti Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo
dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokų sutarčių registre (toliau – Dalyvių ir sutarčių registras);
Patvirtinu, kad man yra išaiškinta, jog įregistravus šį prašymą Dalyvių ir sutarčių registre jo atšaukti negalėsiu.

Vardas ir pavardė:

TIESIOGINĖ RINKODARA

Parašas
Mano „Aviva Lietuva” pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. paštas) gali būti tvarkomi tiesioginės
rinkodaros tikslais pensijų kaupimo ir / ar gyvybės draudimo sutarties (toliau – Sutartis) galiojimo laikotarpiu: „Aviva Lietuva“ man gali teikti
informaciją apie „Aviva Lietuva“, Aviva grupės, „Aviva Lietuva“ partnerių paslaugas, teirautis nuomonės dėl teikiamų paslaugų, taip pat
tiesioginės rinkodaros tikslais perduoti šiame punkte nurodytus duomenis Aviva grupei ar „Aviva Lietuva“ partneriams. Aviva grupę sudaro
Didžiojoje Britanijoje įsteigta ribotos civilinės atsakomybės akcinė bendrovė „Aviva“ plc ir visi jos tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuojami
juridiniai asmenys.
Sutinku:

Nesutinku:

Patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę nesutikti, kad „Aviva Lietuva“ tvarkytų mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais
ir galiu bet kada atšaukti šį savo sutikimą, susisiekdamas su Aviva Lietuva Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Privatumo politika
skelbiama tinklapyje www.aviva.lt esančioje skiltyje „Teisinė informacija“.
Patvirtinu, kad šiame prašyme nurodyti mano asmens duomenys ir kontaktinė informacija yra aktualūs ir sutinku, kad šie duomenys būtų laikomi
aktualiais mano pensijų kaupimo ir / arba gyvybės draudimo sutarčių duomenimis ir kad „Aviva Lietuva“ atitinkamai pakeistų (atnaujintų) mano
duomenis, nurodytus pensijų kaupimo ir / arba gyvybės draudimo sutartyse. Patvirtinu, kad buvau supažindintas su mano asmens duomenų,
pateiktų „Aviva Lietuva“ ir jos gautų vykdant sudarytą pensijų kaupimo / gyvybės draudimo sutartį, tvarkymu ir esu informuotas, kad informaciją
apie asmens duomenų tvarkymą galiu rasti Privatumo politikoje.

Vardas ir pavardė:
Parašas

PATEIKT: Skenuotą / fotografuotą el. paštu pensija@aviva.lt iš savo paskutinio mums žinomo el. pašto adreso

