
 
 

 

  

 
TEAM 

investicinio gyvybės draudimo produktas 
(produkto kodas USLTS01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARTA SAVING LIFE ASSURANCE DAC 
priklauso 

Allianz Group 
 
 
 Sudarymo data: 2018 m. balandžiomėn. 



TEAM   

Puslapis 1 iš 59 

Esminiai sutarties duomenys 
Bendroji informacija 

 
Skirsnis „Bendroji informacija“ turi būti pateiktas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma bendroji informacija apie draudimo pasiūlymą.   

Bendroji informacija apie draudimo sutarį 

Draudimo 
bendrovė 

„Darta Saving Life Assurance“ dac 
Registruota Airijoje 
Veiklą kontroliuoja Airijos priežiūros institucija 
Įmonės reg. nr.: 365015 
Priklauso „Allianz Insurance Group“ grupei 

Draudimo 
sutartis 

Investicinio gyvybės 
draudimo produktas 
„TEAM“ 

Pagrindinis 
finansinis turtas 

„TEAM“ – tai investicinio gyvybės draudimo produktas, pagal kurį draudimo įmokos 
investuojamos į Vidinių investicinių fondų investicinius vienetus, kurių vertė priklauso nuo 
draudimo sutarties teikiamos naudos (investicijų grąžinimo ir gyvybės draudimo apsaugos).   

„TEAM“ suteikia Draudėjui galimybę rinktis iš dviejų skirtingų draudimo produkto 
versijų:  

– Vienkartinė Draudimo įmoka (CAPITAL versija): pradinė vienkartinė Draudimo įmoka ir bet 
kokios papildomos Draudimo įmokos, kurios, atskaičius paslaugų mokesčius, yra 
investuojamos į vieno ar daugiau Vidinių investicinių fondų, įskaitant Investicinius fondus, 
priskiriamus draudimo produktui, investicinius vienetus tuo pačiu metu,  remiantis 
Draudėjo nurodymais, pateikiamais kiekvienos Draudimo įmokos mokėjimo metu;  

– Reguliarios Draudimo įmokos (PLAN versija): taupymo planas, pagal kurį reguliarios 
įmokos, atskaičius visas išlaidas, yra investuojamos į vieno ar daugiau Vidinių investicinių 
fondų, įskaitant Investicinius fondus, priskiriamus draudimo produktui, investicinius 
vienetus, remiantis Draudėjo nurodymais, pateikiamais pasirinkus šį Planą. 

Visos minėtos draudimo produkto versijos yra susietos su šiais Vidiniais investiciniais fondais:   

- Darta Challenge Team Pimco 
- Darta Challenge Team J.P. Morgan AM 
- Darta Challenge Team BlackRock 
- Darta Challenge Team Carmignac 
- Darta Challenge Team Pictet 
- Darta Challenge Team Morgan Stanley 
- Darta Challenge Team GAM 
- Darta Challenge Team Schroders 
- Team Allianz Global Investors 
- Darta Challenge Team Templeton 
- Darta Challenge Team Invesco 
- Team Amundi 
- X-TEAM ALLIANZGI Strategy 50 
- X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq.Select 
- X-TEAM INVESCO Euro Corp Bond 
- X-TEAM PIMCO Total Return 
- X-TEAM PIMCO Diversified Inc 
- Darta Obiettivo Crescita. 

Vidinių investicinių fondų valiuta yra euras. Dažniausiai investuojama į finansines priemones, 
kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose. Detalesnę informaciją apie kiekvieną Vidinį 
investicinį fondą rasite skyriaus „Esminiai sutarties duomenys“ skirsnyje „Specialioji 
informacija“.  

Finansinių 
investicijų 

Sumokėtos Draudimo įmokos, atskaičius mokesčius, yra investuojamos į Vidinių investicinių 
fondų investicinius vienetus, susietus su Draudimo sutartimi, ir sudaro Investuotą kapitalą.  
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variantai Galimi Draudimo įmokų variantai: 

– „Capital“ versijos atveju: pradinės vienkartinės Draudimo įmokos (min. 5 000 eurų) 
sumokėjimas;   

– „Plan“ versijos atveju: reguliarių Draudimo įmokų planas, pagal kurį mokėjimai daromi 
kas metus, kas ketvirtį arba kas mėnesį, minimali suma yra 600 eurų per metus, 300 eurų 
kas šešis mėnesius, 150 eurų kas tris mėnesius, 50 eurų kas mėnesį. Minimali suma, kurią 
galima investuoti į kiekvieną Vidinį investicinį fondą, yra 25 eurai.  

 

Draudėjas gali mokėti papildomas Draudimo įmokas, kurios siekia bent 1 000 eurų, praėjus 
vienam mėnesiui nuo Draudimo sutarties Įsigaliojimo datos, nepriklausomai nuo pasirinktos 
produkto versijos.   

 
Investavimo kryptys pagal „TEAM“ produktą: 

- Darta Challenge Team Pimco 
- Darta Challenge Team J.P. Morgan AM 
- Darta Challenge Team BlackRock 
- Darta Challenge Team Carmignac 
- Darta Challenge Team Pictet 
- Darta Challenge Team Morgan Stanley 
- Darta Challenge Team GAM 
- Darta Challenge Team Schroders 
- Team Allianz Global Investors 
- Darta Challenge Team Templeton 
- Darta Challenge Team Invesco 
- Team Amundi 
- X-TEAM ALLIANZGI Strategy 50 
- X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq.Select 
- X-TEAM INVESCO Euro Corp Bond 
- X-TEAM PIMCO Total Return 
- X-TEAM PIMCO Diversified Inc 
- Darta Obiettivo Crescita. 

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie kiekvieną investavimo kryptį, žr. skyriaus 
„Esminiai sutarties duomenys“ skirsnį „Specialioji informacija“.  

Tikslas 

„TEAM“ Vidiniai investiciniai fondai siekia ilgalaikio kapitalo augimo, ženkliai diversifikuojant 
investicijų portfelį ir griežtai kontroliuojant su kiekvienu Vidiniu investiciniu fondu koreliuotos 
rizikos lygį.  

Draudimo produktas siūlo ne tik finansines investicijas, bet ir draudimo apsaugą mirus 
Apdraustajam, kurią sudaro Draudimo sutarčiai priskirtų investicinių vienetų piniginės vertės 
padidėjimas.  

Pasirenkamosios 
sutarties dalys 

Pasirenkamųjų sutarties dalių nėra. 

Trukmė 

Draudimo sutartis sudaroma visam Apdraustojo gyvenimo laikotarpiui ir galioja visą 
gyvenimą. Tam, kad būtų galima sudaryti draudimo sutartį,  Apdraustasis turi būti 0-81 metų 
amžiaus.   

Nepaisant to, kad Draudimo sutartis yra sudaroma visam gyvenimui, PLAN versijos atveju 
reikia nurodyti reguliarių Draudimo įmokų mokėjimo laikotarpį. Draudėjas gali pasirinkti 
mažiausiai 5 metų, daugiausiai - 25 metų laikotarpį, su sąlyga, kad Plano pabaigos dieną 
Apdraustajam nėra daugiau nei 90 metų.   
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Demografinės rizikos draudimas 

Mirtis 

Mirus Apdraustajam, Bendrovė apskaičiuoja kapitalo sumą, lygią Draudimo sutarčiai priskirtų 
investicinių vienetų skaičiui, padaugintam iš jų Vieneto vertės. Vienetų skaičius ir Vieneto vertė 
apskaičiuojami penktą darbo dieną po to, kai Bendrovė gauna pranešimą apie Apdraustojo 
mirtį kartu su jo mirties liudijimu. Kapitalas didinamas pagal žemiau esančioje lentelėje 
nurodytą tvarką, priklausomai nuo Apdraustojo amžiaus jo mirties metu, ir išmokamas 
nurodytam Naudos gavėjui, kai Bendrovė gauna reikiamus dokumentus.  

Apdraustojo gyvybės draudimu amžius 
mirties dieną 

% padidėjimas 

0-65 1.00% 
66-90 0.02% 
virš 90 0.01% 

 

Kiti draudiminiai 
įvykiai 

Draudimo sutartimi nedraudžiami jokie kiti draudiminiai įvykiai.   

Kiti sutarties 
variantai 

Sutartyje nėra galimybės pasirinkti kitų variantų, kuriais būtų galima pasinaudoti Apdraustojo 
mirties atveju.   

Papildoma informacija 

Informacija apie 
sutarties 
pasirašymą 

Draudimo sutarį galima sudaryti tarpininkaujant draudimo brokeriams, užpildant atitinkamą 
Prašymo sudaryti draudimo sutartį formą. Bendrovė, gavusi originalią Prašymo sudaryti 
draudimo sutartį formą, išnagrinėja pateiktą Prašymą. Jeigu Prašymas sudaryti draudimo 
sutartį priimamas, Bendrovė investuoja Draudimo įmoką, kurią, užpildęs Prašymo sudaryti 
draudimo sutartį formą yra sumokėjęs Draudėjas. 

Draudimo įmokos yra mokamos banko pavedimu.  

Bendrovei atmetus Prašymą sudaryti Draudimo sutartį, Draudimo įmoka Draudėjui banko 
pavedimu grąžinama per 30 dienų į Prašymo sudaryti draudimo sutartį formoje nurodytą 
atsiskaitomąją sąskaitą.   

Nuo Prašymo sudaryti draudimo sutartį formos užpildymo datos iki Draudimo įmokos 
sumokėjimo ir atvirkščiai gali praeiti ne daugiau kaip 30 dienų. Priešingu atveju bus 
reikalaujama užpildyti naują Prašymo sudaryti draudimo sutartį formą.  

Draudimo sutartis sudaroma Dubline, Airijoje, Bendrovei investavus pradinę Draudimo įmoką 
per penkias darbo dienas nuo Draudimo įmokos gavimo (kai gautos lėšos yra įskaitomos į 
Bendrovės banko sąskaitą) arba per penkias darbo dienas nuo originalios Prašymo sudaryti 
draudimo sutartį formos gavimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliau. Bendrovė išsiųs 
Draudėjui Investicijų patvirtinimo laišką, informuojantį, kad Draudimo įmoka buvo investuota, 
ir Poliso santrauką.  

Draudimo sutartis įsigalioja nuo Įsigaliojimo datos, kuri sutampa su Draudimo įmokos 
Investavimo data, vidurnakčio. 

Fondo pakeitimas 
ir tolimesni 
mokėjimai 

Praėjus mėnesiui po Draudimo sutarties Įsigaliojimo datos, Draudėjui leidžiama pakeisti 
pasirinktą „TEAM“ Fondą kitu.   

Be to, Draudėjas gali mokėti papildomas, ne mažesnes kaip 1 000 eurų dydžio Draudimo 
įmokas,  kurios bus investuojamos į bet kurį pasirinktą naują Vidinį investicinį fondą, įkurtą po 
sutarties sudarymo, prieš tai Draudėjui gavus reikiamą atnaujintos dokumentacijos 
informaciją.   
Primenama, kad nuo vieno prašymo atlikti nurodytą veiksmą pagal Draudimo sutartį (t.y. 
vieną iš veiksmų susijusių su fondo pakeitimu, daliniu išpirkimu, papildoma Draudimo įmoka 
ar reguliaria Draudimo įmoka) iki kito turi praeiti penkios darbo dienos. 
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Kapitalo 
grąžinimas, 
pasibaigus 
Draudimo įmokų 
mokėjimo 
laikotarpiui 
(Apdraustojo 
išgyvenimo 
atveju) 

Kadangi Draudimo sutartis pasirašoma visam gyvenimui, nėra jokio nustatyto jos pabaigos 
termino. Dėl šios priežasties Investuotas kapitalas Apdraustojo gyvybės draudimu išgyvenimo 
atveju yra grąžinamas išperkant Draudimo sutartį. 

Kapitalo 
išmokėjimas prieš 
pasibaigiant 
Draudimo įmokų 
mokėjimo 
laikotarpiui 
(sutarties 
išpirkimas) ir 
mažinimas 

Draudimo produktas suteikia galimybę Draudėjui reikalauti visiško arba dalinio Draudimo 
sutarties išpirkimo, jeigu nuo draudimo sutarties sudarymo datos yra praėję trys mėnesiai, 
o Apdraustasis vis dar yra gyvas.  

Išperkant Draudimo sutartį nėra taikomas joks mažinimo koeficientas.  

Visiškas išpirkimas (Draudimo sutarties nutraukimas) 

Išperkamoji suma yra apskaičiuojama pagal investicinių vienetų, priskirtų Draudimo sutarčiai 
tą dieną, kai gaunamas visiško Draudimo sutarties išpirkimo prašymas, skaičių, padaugintą iš 
Vieneto vertės penktą darbo dieną nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais  gavimo 
datos. Išperkamoji suma išmokama per 7 darbo dienas nuo jos apskaičiavimo dienos. 

Apskaičiuota išperkamoji suma yra išmokama atskaičius 50 eurų mokestį. Išmokėjus pilną 
išperkamąją sumą Draudimo sutartis yra nedelsiant nutraukiama.  

 

Dalinis išpirkimas 

Draudėjas taip pat turi teisę dalinai pasinaudoti Sutarties atsisakymo teise, su sąlyga, kad 
prašoma suma yra ne mažesnė nei 500 eurų, o likutinė Draudimo sutarties vertė nėra 
mažesnė nei 1 000 eurų. Dalinė išperkamoji suma apskaičiuojama tokiu pat būdu kaip ir 
visiško nutraukimo atveju, tačiau atskaitomas ne 50 eurų, o 10 eurų mokestis.   

Tokiu atveju likusi Draudimo sutarties dalis lieka galioti. Pažymėtina, kad pirmasis dalinis 
išpirkimas per kalendorinius metus yra nemokamas.  
 
Primenama, kad nuo vieno prašymo atlikti nurodytą veiksmą pagal Draudimo sutartį (t.y. 
vieną iš veiksmų susijusių su fondo pakeitimu, daliniu išpirkimu, papildoma Draudimo įmoka 
ar reguliaria Draudimo įmoka) iki kito turi praeiti penkios darbo dienos. 
 
Draudimo sutarties išpirkimo atveju išperkamoji suma gali būti mažesnė nei Investuotas 
kapitalas. Tai priklauso nuo pasirinkto Vidinio investicinio fondo investavimo rezultatų 
ir/arba išlaidų, kurias tiesiogiai arba netiesiogiai patiria Draudėjas.   

Prašymo sudaryti 
draudimo sutartį 
atšaukimas 

Draudėjas gali atšaukti Prašymą sudaryti draudimo sutartį, išsiųsdamas Bendrovei laišką 
registruotu paštu, adresu DARTA Saving Life Assurance dac, Maple House, Temple Road, 
Blackrock, Dublin, IRELAND, arba faksu, tel. nr. 00353-1-2422301, iki tol, kol Bendrovė 
patvirtina Draudimo sutarties sudarymo faktą. Tokiu atveju, Bendrovė per 30 dienų nuo 
pranešimo gavimo dienos grąžina visas Draudėjo sumokėtas sumas.   

Sutarties 
nutraukimas 
lengvatinėmis 
sąlygomis 

Draudėjas gali nutraukti Draudimo sutartį lengvatinėmis sąlygomis, išsiųsdamas Bendrovei 
laišką registruotu paštu, adresu DARTA Saving Life Assurance dac, Maple House, Temple Road, 
Dublin, Blackrock, IRELAND, arba faksu, nr. 00353-1-2422301, per 90 dienų nuo Draudimo 
sutarties sudarymo dienos. Bendrovė per 30 dienų nuo pranešimo ir atitinkamų dokumentų 
pateikimo dienos grąžina Draudėjui jo sumokėtą Draudimo įmokų sumą, perskaičiuotą pagal 
investavimo rezultatą. Draudėjui išmokama suma yra lygi investicinių vienetų vertei penktą 
darbo dieną po pranešimo, kuriuo Draudimo sutartis nutraukiama lengvatinėmis sąlygomis, 
gavimo. Ši suma gali būti didesnė arba mažesnė už Draudimo įmokų sumą, kuri buvo 
panaudota perkant investicinius vienetus Draudimo sutarties įsigaliojimo dieną.   

 



TEAM   

Puslapis 5 iš 59 

Kita informacija 

Bendrovė esant reikalui laiku informuos Draudėją el. paštu apie bet kokius Prospekte 
esančios informacijos, susijusios su pagrindinėmis Draudimo produkto savybėmis ar 
Vidinių investicinių fondų Specialiaja informacija (įskaitant valdymo strategiją, įkainius ir 
rizikos profilį) pasikeitimus net ir tuo atveju, jeigu ši informacija pasikeičia atnaujinus 
Draudimo taisykles ar priėmus atitinkamų teisės aktų pakeitimus, o taip pat apie naujai 
atsiradusius Vidinius investicinius fondus, kurie nebuvo įtraukti į originalų Prospektą. 

Visą informaciją apie Draudimo produktą rasite ir galėsite atsisiųsti interneto svetainėje 
www.darta.ie/lt/. Čia taip pat galite susipažinti su atnaujinta informacija susijusia su 
Draudimo produktu ir Bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentais.   

Taikytini 
įstatymai 

Draudimo sutarčiai yra taikoma Airijos Respublikos teisė. Teismų jurisdikcija yra nustatoma 
vadovaujantis 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 
1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir 
vykdymo (nauja Tarybos Reglamento (EB) Nr. 44/2001 ("Briuselis I") redakcija).  

Draudimo 
sutarties  kalba 

Draudimo sutartis ir visi susiję dokumentai yra sudaryti lietuvių ir/arba anglų kalba.   

Skundai 

Su Draudimo sutartimi susiję skundai turi būti pateikti raštu šiuo adresu: 
Darta Saving Life Assurance dac – COMPLIANCE DEPARTMENT 
Maple House, Temple Road, 
Blackrock 
Dublin, IRELAND 
Jeigu skundo teikėjas nėra patenkintas skundo nagrinėjimo rezultatu arba per maksimalų 14 
dienų laikotarpį negauna jokio atsakymo, jis turi teisę per 1 metus  raštu kreiptis į Lietuvos 
banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentą, Žirmūnų g. 
151, LT-09128 Vilnius, tel. 8 800 50 500, pridėdamas visus dokumentus, susijusius su 
Bendrovės nagrinėtu skundu.  
 

Papildoma informacija 

Investicijų vertės 
nustatymas  

Investicijų į Vidinius investicinius fondus vertė visais investavimo variantais yra nustatoma 
tokiu pačiu būdu. 
 
Investicinio vieneto vertė, atskaičius bet kokias Vidinio investicinio fondo patirtas išlaidas, yra 
apskaičiuojama kasdien, remiantis kriterijais, nurodytais skyriaus „Draudimo sutarties sąlygos“ 
22 punkte. Jeigu dėl kokių nors aplinkybių nėra imanoma apskaičiuoti investicinio vieneto 
vertės, ji apskaičiuojama kitą darbo dieną. 
Investicinio vieneto vertė yra apskaičiuojama padalijus grynąją Vidinio investicinio fondo turto 
vertę iš išleistų investicinių vienetų skaičiaus. Kiekvienos dienos grynoji Vidinio investicinio 
fondo vertė yra apskaičiuojama pagal Vidinio investicinio fondo turto tikrąją vertę, atskaičius 
finansinius įsipareigojimus, įskaitant Vidinio investicinio fondo patirtas išlaidas ir 
administravimo mokesčius. 
Vidinio investicinio fondo turtas ir finansiniai įsipareigojimai vertinami pagal vertinimo dienos 
tikrąją jų vertę arba, jeigu ši informacija neprieinama, pagal ankstesnės dienos tikrąją jų vertę: 
nustatant turto vertę ypač atsižvelgiama į jo uždarymo kainą    nacionalinėje ir/arba užsienio 
vertybinių popierių biržoje.  
 
Bendrovė investicinių vienetų vertę kasdien skelbia savo interneto svetainėje www.darta.ie/lt/. 

 
  

http://www.darta.ie/
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Esminiai sutarties duomenys 
Specialioji informacija 

 
Skirsnis „Specialioji informacija“ pateikiamas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma specialioji informacija, susijusi su investavimo kryptimis.   

 

Pavadinimas Darta Challenge Team Pimco  

Fondo valdytojas 
Bendrovė Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team Pimco“ valdymą 
patikėjo „PIMCO Europe Ltd“, 11 Baker Street, Londonas W1U 3AH,  Jungtinė 
Karalystė. 

Kita informacija 

Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team Pimco“ kodas: AB92. 

Bazinė valiuta: euras. 

Fondas įsteigtas 2009 m. balandžio 1 d. Tai - lėšų kaupimo fondas.  

Draudėjas gali pasirinkti investuoti į šį Vidinį investicinį fondą Sutarties pasirašymo 
metu arba vėliau.   

Būtina sumokėti pradinę vienkartinę Draudimo įmoką, kuri yra ne mažesnė nei 5 000 
eurų, arba mokėti reguliarias Draudimo įmokas (ne mažiau nei 600 eurų per 
metus).   

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir reguliarių Draudimo įmokų 
mokėjimo laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo įmokų skaičius. 
Draudėjas gali sustabdyti ir iš naujo aktyvuoti Planą (tokiu atveju Planas pratęsiamas 
tokiam mokėjimo laikotarpiui, už kurį, sustabdžius Planą, Draudimo įmokos nebuvo 
gautos). 

Šios investavimo krypties tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas.  

Ši investavimo kryptis rekomenduojama tiems, kurie siekia kapitalo prieaugio iš 
ilgalaikių investicijų, ir yra linkę toleruoti didesnę už vidutinę investavimo riziką.  

Finansinio investavimo struktūra ir rizika  

Valdymo tipas 

Valdymo tipas        Lankstus. 

Investavimo tikslas  

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra 
lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių Vidinio 
investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet kokiu atveju 
investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal su šia 
investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį,  ypač investuojant 
per „PIMCO FUNDS Global Investors Series plc“ ir investuojant 
kita nei euras valiuta.   

Rekomenduojama 
investavimo 
trukmė 

Ilga. 

Rizikos profilis 
Rizikos lygis 

 

Žemesnė rizika                                                             Aukštesnė rizika 

 

Paprastai mažesnė                                                                                 Paprastai didesnė 
Investicinė grąža                                                                                     investicinė grąža 

 

 

 

Vidutinis. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio fondo 
riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius modelius, 

1 2 5 4 3 6 
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atitinkančius konkrečią investavimo kryptį ir nurodančius 
potencialaus Vidinio investicinio fondo veiklos rodiklių 
kintamumo lygį. Kokybinė skalė apibūdinama naudojant 
šiuos būdvardžius: žemas, žemas-vidutinis, vidutinis, 
vidutinis-aukštas, aukštas ir labai aukštas.   

Investavimo 
strategija 

Kategorija  Lanksti. 

Pagrindinės finansinių 
priemonų rušys 

„Darta Saving Life Assurance“ investuoja Vidinio investicinio 
fondo turtą pagal Airijos teisės aktų nustatytas investavimo 
taisykles, kurių Bendrovė turi laikytis, vadovaudamasi Airijos 
Finansinių paslaugų priežiūros institucijos nurodymais. 
Investavimas į šį Vidinio investicinio fondo turtą gali 
prieštarauti atitinkamoms Lietuvos teisės aktų, 
reglamentuojančių gyvybės draudimą, nuostatoms (jeigu 
tokių yra).    

Bet kokiu atveju Vidinio investicinio fondo turtas, daugiausia 
išreikštas eurais, investuojamas be jokių apribojimų, kalbant 
apie investicijų portfelio paskirstymą tarp pinigų rinkos, 
fiksuotų pajamų ir nuosavybės vertybinių popierių klasių, jeigu 
tai sutampa su pasirinktais investavimo tikslais ir rizikos 
profiliu.   

Jeigu Vidinis investicinis fondas investuoja į  kolektyvinio 
investavimo subjektų (KIS) vienetus, jie taip pat gali būti 
parenkami iš tų, kuriuos valdo turto valdymo bendrovės 
Grupėje, kuriai priklauso „Darta Saving“. Vidinis investicinis 
fondas gali investuoti į neįtrauktą į biržos prekybos sąrašus 
turtą, tačiau tam taikomi atitinkami teisės aktų nustatyti 
apribojimai.  

Geografiniai regionai 
Vidinio investicinio fondo investicijoms netaikomi jokie 
geografiniai apribojimai. Taip pat galima investuoti į 
besivystančių šalių finansines priemones.   

Emitentų kategorijos 
Emitentų, į kurių finansines priemones Fondas gali investuoti, 
kategorijoms netaikomi jokie apribojimai.  

Išvestiniai sandoriai 

Vidinis investicinis fondas investuoja į išvestines finansines 
priemones, norėdamas sumažinti investavimo riziką ir 
efektyviau valdyti investicijų portfelį, nedarant įtakos 
Investicinio Fondo tikslui, rizikos lygiui ir kitoms ypatybėms.   

Garantija 
Draudimo bendrovė neteikia jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos 
grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad Draudėjo susigrąžintų investuotų lėšų vertė 
bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės rizikos.  

DRAUDIMO SUTARTIES IŠLAIDOS 

Draudimo 
sutarties išlaidų 
aprašymas 

Pagal Draudimo sutartį Draudėjas apmoka žemiau nurodytas išlaidas. 3.00% aptarnavimo 
mokestis (Draudimo sutarties paruošimo išlaidoms padengti) yra išskaičiuojamas iš 
vienkartinės Draudimo įmokos, papildomų Draudimo įmokų ir visų reguliarių Draudimo 
įmokų.   

Vidinio investicinio fondo išlaidos: 

 Metinis administravimo mokestis: 1.40%; 

 Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, siekia ne daugiau nei 2.50% per metus, 
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konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios aktyvų vertės 
procentu. Bet kokios iš Investicinių fondų valdytojų gaunamos pajamos yra pilnai 
reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.   

 Kitos Vidinio investicinio fondo išlaidos:   

a) investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos;  
b) administravimo išlaidos ir kitos specialiosios kolektyvinio investavimo subjektų, į 

kuriuos investuojamas turtas, išlaidos. Tiksliau tariant, kiekvienas kolektyvinio 
investavimo subjektas patiria atitinkamos investicinio vieneto vertės paskelbimo 
išlaidas, su vertybiniais popieriais susijusių sandorių tarpininkavimo išlaidas, teisinės 
pagalbos išlaidas ir mokesčius, fiksuotus administravimo ir kitus mokesčius; 

c) tarpininkavimo mokesčiai ir konkretaus investavimo išlaidos;   
d) sėkmės mokestis, kuris taikomas tik tuo atveju, jeigu Vidinio investicinio fondo 

vieneto vertė pasiekia savo istorinę maksimalią vertę. Šis mokestis lygus 10% 
skirtumo tarp Vieneto vertės ir ankstesnės istorinės maksimalios vertės („High 
Watermark“ mechanizmas), padauginto iš esančių Vienetų skaičiaus.  

PERIODINIAI DUOMENYS 

Veiklos istorija 

Vidinio investicinio fondo metiniai veiklos rodikliai 

 
 
Apskaičiuojant rodiklius, nėra atsižvelgiama į sutarties sudarymo ir nutraukimo mokesčius. 
Įspėjimas: praėjusių metų rodikliai negali būti laikomi pagrindu būsimo investicinio 
rezultato prognozei. 

Bendrasis išlaidų 
koeficientas 
(TER) 

Bendrųjų išlaidų ir vidutinės grynosios aktyvų vertės santykis  
2015 2016 2017 
2,51% 2,25% 2,28% 
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Esminiai sutarties duomenys 
Specialioji informacija 

 
Skirsnis „Specialioji informacija“ pateikiamas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma specialioji informacija, susijusi su investavimo kryptimis.   

 

Pavadinimas Darta Challenge Team J.P. Morgan AM  

Fondo valdytojas 
Bendrovė Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team J.P. Morgan AM“ valdymą 
patikėjo „JPMorgan Asset Management (UK) Limited“, 20 Finsbury Street, Londonas 
EC2Y 9AQ, Jungtinė Karalystė. 

Kita informacija 

Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team J.P. Morgan“ kodas AM: AB93. 

Bazinė valiuta: euras. 

Fondas įsteigtas 2009 m. balandžio 1 d. Tai - lėšų kaupimo fondas.  

Draudėjas gali pasirinkti investuoti į šį Vidinį investicinį fondą Sutarties pasirašymo 
metu arba vėliau.   

Būtina sumokėti pradinę vienkartinę Draudimo įmoką, kuri yra ne mažesnė nei 5 000 
eurų, arba mokėti reguliarias Draudimo įmokas (ne mažiau nei 600 eurų per metus).   

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir reguliarių Draudimo įmokų mokėjimo 
laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo įmokų skaičius. Draudėjas gali 
sustabdyti ir iš naujo aktyvuoti Planą (tokiu atveju Planas pratęsiamas tokiam mokėjimo 
laikotarpiui, už kurį, sustabdžius Planą, Draudimo įmokos nebuvo gautos). 

Šios investavimo krypties tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas.  

Ši investavimo kryptis rekomenduojama tiems, kurie siekia kapitalo prieaugio iš 
ilgalaikių investicijų, ir yra linkę toleruoti didesnę už vidutinę investavimo riziką.  

Finansinio investavimo struktūra ir rizika  

Valdymo tipas 

Valdymo tipas Lankstus. 

Investavimo tikslas  

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra 
lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių Vidinio 
investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet kokiu atveju 
investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal su šia 
investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį,  ypač investuojant 
per „JPMorgan Chase & Co. Group“ ir investuojant kita nei 
euras valiuta.   

Rekomenduojama 
investavimo 
trukmė 

Ilga. 

Rizikos profilis 
Rizikos lygis 

 

Žemesnė rizika                                                             Aukštesnė rizika 

 

Paprastai mažesnė                                                                                 Paprastai didesnė 
Investicinė grąža                                                                                     investicinė grąža 

 

 

Vidutinis. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio fondo 
riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius modelius, 
atitinkančius konkrečią investavimo kryptį ir nurodančius 
potencialaus Vidinio investicinio fondo veiklos rodiklių 
kintamumo lygį. Kokybinė skalė apibūdinama naudojant 

1 2 5 4 3 6 
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šiuos būdvardžius: žemas, žemas-vidutinis, vidutinis, 
vidutinis-aukštas, aukštas ir labai aukštas.   

Investavimo 
strategija 

Kategorija  Lanksti. 

Pagrindinės finansinių 
priemonų rušys 

„Darta Saving Life Assurance“ investuoja Vidinio investicinio 
fondo turtą pagal Airijos teisės aktų nustatytas investavimo 
taisykles, kurių Bendrovė turi laikytis, vadovaudamasi Airijos 
Finansinių paslaugų priežiūros institucijos nurodymais. 
Investavimas į šį Vidinio investicinio fondo turtą  gali 
prieštarauti atitinkamoms Lietuvos teisės aktų, 
reglamentuojančių gyvybės draudimą, nuostatoms (jeigu 
tokių yra).    

Bet kokiu atveju Vidinio investicinio fondo turtas, daugiausia 
išreikštas eurais, investuojamas be jokių apribojimų, kalbant 
apie investicijų portfelio paskirstymą tarp pinigų rinkos, 
fiksuotų pajamų ir nuosavybės vertybinių popierių klasių, jeigu 
tai sutampa su pasirinktais investavimo tikslais ir rizikos 
profiliu.   

Jeigu Vidinis investicinis fondas investuoja į  kolektyvinio 
investavimo subjektų (KIS) vienetus, jie taip pat gali būti 
parenkami iš tų, kuriuos valdo turto valdymo bendrovės 
Grupėje, kuriai priklauso „Darta Saving“. Vidinis investicinis 
fondas gali investuoti į neįtrauktą į biržos prekybos sąrašus 
turtą, tačiau tam taikomi atitinkami teisės aktų nustatyti 
apribojimai. 

Geografiniai regionai 
Vidinio investicinio fondo investicijoms netaikomi jokie 
geografiniai apribojimai. Taip pat galima investuoti į 
besivystančių šalių finansines priemones.   

Emitentų kategorijos 
Emitentų, į kurių finansines priemones Fondas gali investuoti, 
kategorijoms netaikomi jokie apribojimai.  

Išvestiniai 

Vidinis investicinis fondas investuoja į išvestines finansines 
priemones, norėdamas sumažinti investavimo riziką ir 
efektyviau valdyti investicijų portfelį, nedarant įtakos 
Investicinio Fondo tikslui, rizikos lygiui ir kitoms ypatybėms.   

Garantija 
Draudimo bendrovė neteikia jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos 
grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad Draudėjo susigrąžintų investuotų lėšų vertė 
bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės rizikos.  

DRAUDIMO SUTARTIES IŠLAIDOS 

Draudimo 
sutarties išlaidų 
aprašymas 

Pagal Draudimo sutartį Draudėjas apmoka žemiau nurodytas išlaidas. 3.00% 
aptarnavimo mokestis (Draudimo sutarties paruošimo išlaidoms padengti) yra 
išskaičiuojamas iš vienkartinės Draudimo įmokos, papildomų Draudimo įmokų ir visų 
reguliarių Draudimo įmokų.   

Vidinio investicinio fondo išlaidos: 

 Metinis administravimo mokestis: 1.40%; 

 Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, siekia ne daugiau nei 2.50% per metus, 
konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios aktyvų vertės 
procentu. Bet kokios iš Investicinių fondų valdytojų gaunamos pajamos yra pilnai 
reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.   
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 Kitos Vidinio investicinio fondo išlaidos:   

a) investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos;  
b) administravimo išlaidos ir kitos specialiosios kolektyvinio investavimo subjektų, į 

kuriuos investuojamas turtas, išlaidos. Tiksliau tariant, kiekvienas kolektyvinio 
investavimo subjektas patiria atitinkamos investicinio vieneto vertės paskelbimo 
išlaidas, su vertybiniais popieriais susijusių sandorių tarpininkavimo išlaidas, 
teisinės pagalbos išlaidas ir mokesčius, fiksuotus administravimo ir kitus 
mokesčius; 

c) tarpininkavimo mokesčiai ir konkretaus investavimo išlaidos;   
d) sėkmės mokestis, kuris taikomas tik tuo atveju, jeigu Vidinio investicinio fondo 

vieneto vertė pasiekia savo istorinę maksimalią vertę. Šis mokestis lygus 10% 
skirtumo tarp Vieneto vertės ir ankstesnės istorinės maksimalios vertės („High 
Watermark“ mechanizmas), padauginto iš esančių Vienetų skaičiaus. 

PERIODINIAI DUOMENYS 

Veiklos istorija 

Vidinio investicinio fondo metiniai veiklos rodikliai 
 

 
 
Apskaičiuojant rodiklius, nėra atsižvelgiama į sutarties sudarymo ir nutraukimo mokesčius. 

Įspėjimas: praėjusių metų rodikliai negali būti laikomi pagrindu būsimo investicinio 
rezultato prognozei. 

Bendrasis išlaidų 
koeficientas 
(TER) 

Bendrųjų išlaidų ir vidutinės grynosios aktyvų vertės santykis  

2015 2016 2017 
2,93% 2,29% 3,19% 
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Esminiai sutarties duomenys 
Specialioji informacija 

 
Skirsnis „Specialioji informacija“ pateikiamas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma specialioji informacija, susijusi su investavimo kryptimis.   

 

Pavadinimas  Darta Challenge Team BlackRock  

Fondo valdytojas 
Bendrovė Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team BlackRock“ valdymą 
patikėjo „BlackRock Investment Management (UK) Limited“, 33 King William 
Street, Londonas EC4R 9AS, Jungtinė Karalystė. 

Kita informacija 

Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team BlackRock“ kodas: AB94. 

Bazinė valiuta: euras. 

Fondas įsteigtas 2009 m. balandžio 1 d. Tai - lėšų kaupimo fondas.  

Draudėjas gali pasirinkti investuoti į šį Vidinį investicinį fondą Sutarties pasirašymo 
metu arba vėliau.   

Būtina sumokėti pradinę vienkartinę Draudimo įmoką, kuri yra ne mažesnė nei 5 000 
eurų, arba mokėti reguliarias Draudimo įmokas (ne mažiau nei 600 eurų per 
metus).   

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir reguliarių Draudimo įmokų 
mokėjimo laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo įmokų skaičius. 
Draudėjas gali sustabdyti ir iš naujo aktyvuoti Planą (tokiu atveju Planas pratęsiamas 
tokiam mokėjimo laikotarpiui, už kurį, sustabdžius Planą, Draudimo įmokos nebuvo 
gautos). 

Šios investavimo krypties tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas.  

Ši investavimo kryptis rekomenduojama tiems, kurie siekia kapitalo prieaugio iš 
ilgalaikių investicijų, ir yra linkę toleruoti didesnę už vidutinę investavimo riziką.  

Finansinio investavimo struktūra ir rizika 

Valdymo tipas 

Valdymo tipas        Lankstus. 

Investavimo tikslas  

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra 
lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių Vidinio 
investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet kokiu atveju 
investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal su šia 
investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį,  ypač investuojant 
per „BlackRock Group“, ir investuojant kita nei euras valiuta.   

Rekomenduojama 
investavimo trukmė 

Ilga. 

Rizikos profilis 
Rizikos lygis 

 

Žemesnė rizika                                                             Aukštesnė rizika 

 

Paprastai mažesnė                                                                                 Paprastai didesnė 
Investicinė grąža                                                                                     investicinė grąža 

 

 

Vidutinis. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio fondo 
riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius modelius, 
atitinkančius konkrečią investavimo kryptį ir nurodančius 
potencialaus Vidinio investicinio fondo veiklos rodiklių 
kintamumo lygį. Kokybinė skalė apibūdinama naudojant 

1 2 5 4 3 6 
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šiuos būdvardžius: žemas, žemas-vidutinis, vidutinis, 
vidutinis-aukštas, aukštas ir labai aukštas.   

Investavimo 
strategija 

Kategorija  Lanksti. 

Pagrindinės 
finansinių priemonų 
rušys 

„Darta Saving Life Assurance“ investuoja Vidinio investicinio 
fondo turtą pagal Airijos teisės aktų nustatytas investavimo 
taisykles, kurių Bendrovė turi laikytis, vadovaudamasi Airijos 
Finansinių paslaugų priežiūros institucijos nurodymais. 
Investavimas į šį Vidinio investicinio fondo turtą  gali 
prieštarauti atitinkamoms Lietuvos teisės aktų, 
reglamentuojančių gyvybės draudimą, nuostatoms (jeigu 
tokių yra).    

Bet kokiu atveju Vidinio investicinio fondo turtas, daugiausia 
išreikštas eurais, investuojamas be jokių apribojimų, kalbant 
apie investicijų portfelio paskirstymą tarp pinigų rinkos, 
fiksuotų pajamų ir nuosavybės vertybinių popierių klasių, jeigu 
tai sutampa su pasirinktais investavimo tikslais ir rizikos 
profiliu.   

Jeigu Vidinis investicinis fondas investuoja į  kolektyvinio 
investavimo subjektų (KIS) vienetus, jie taip pat gali būti 
parenkami iš tų, kuriuos valdo turto valdymo bendrovės 
Grupėje, kuriai priklauso „Darta Saving“. Vidinis investicinis 
fondas gali investuoti į neįtrauktą į biržos prekybos sąrašus 
turtą, tačiau tam taikomi atitinkami teisės aktų nustatyti 
apribojimai. 

Geografiniai regionai 
Vidinio investicinio fondo investicijoms netaikomi jokie 
geografiniai apribojimai. Taip pat galima investuoti į 
besivystančių šalių finansines priemones.   

Emitentų kategorijos 
Emitentų, į kurių finansines priemones Fondas gali investuoti, 
kategorijoms netaikomi jokie apribojimai. 

Išvestiniai 
sandoriai 

Vidinis investicinis fondas investuoja į išvestines finansines 
priemones, norėdamas sumažinti investavimo riziką ir 
efektyviau valdyti investicijų portfelį, nedarant įtakos 
Investicinio Fondo tikslui, rizikos lygiui ir kitoms ypatybėms.   

Garantija 

Draudimo bendrovė neteikia jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos 
grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad Draudėjo susigrąžintų investuotų lėšų vertė 
bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės 
rizikos.  

DRAUDIMO SUTARTIES IŠLAIDOS 

Draudimo 
sutarties išlaidų 
aprašymas 

Pagal Draudimo sutartį Draudėjas apmoka žemiau nurodytas išlaidas. 3.00% aptarnavimo 
mokestis (Draudimo sutarties paruošimo išlaidoms padengti) yra išskaičiuojamas iš 
vienkartinės Draudimo įmokos, papildomų Draudimo įmokų ir visų reguliarių Draudimo 
įmokų.   

Vidinio investicinio fondo išlaidos: 

 Metinis administravimo mokestis: 1.40%; 

 Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, siekia ne daugiau nei 2.50% per metus, 
konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios aktyvų vertės 
procentu. Bet kokios iš Investicinių fondų valdytojų gaunamos pajamos yra pilnai 
reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.   
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 Kitos Vidinio investicinio fondo išlaidos:   

a) investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos;  
b) administravimo išlaidos ir kitos specialiosios kolektyvinio investavimo subjektų, į 

kuriuos investuojamas turtas, išlaidos. Tiksliau tariant, kiekvienas kolektyvinio 
investavimo subjektas patiria atitinkamos investicinio vieneto vertės paskelbimo 
išlaidas, su vertybiniais popieriais susijusių sandorių tarpininkavimo išlaidas, teisinės 
pagalbos išlaidas ir mokesčius, fiksuotus administravimo ir kitus mokesčius; 

c) tarpininkavimo mokesčiai ir konkretaus investavimo išlaidos;   
d) sėkmės mokestis, kuris taikomas tik tuo atveju, jeigu Vidinio investicinio fondo 

vieneto vertė pasiekia savo istorinę maksimalią vertę. Šis mokestis lygus 10% 
skirtumo tarp Vieneto vertės ir ankstesnės istorinės maksimalios vertės („High 
Watermark“ mechanizmas), padauginto iš esančių Vienetų skaičiaus. 

PERIODINIAI DUOMENYS 

Veiklos istorija 

Vidinio investicinio fondo metiniai veiklos rodikliai 

 
 
Apskaičiuojant rodiklius, nėra atsižvelgiama į sutarties sudarymo ir nutraukimo mokesčius. 

Įspėjimas: praėjusių metų rodikliai negali būti laikomi pagrindu būsimo investicinio 
rezultato prognozei. 

Bendrasis 
išlaidų 
koeficientas 
(TER) 

Bendrųjų išlaidų ir vidutinės grynosios aktyvų vertės santykis  

2015 2016 2017 
3,36% 2,49% 2,45% 
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Esminiai sutarties duomenys 
Specialioji informacija 

 
Skirsnis „Specialioji informacija“ pateikiamas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma specialioji informacija, susijusi su investavimo kryptimis.   

 

Pavadinimas  Darta Challenge Team Carmignac  

Fondo valdytojas Bendrovė Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team Carmignac“ valdymą 
patikėjo „CARMIGNAC Gestion S.A.“, 24 place Vendôme, 75001 Paryžius, Prancūzija. 

Kita informacija 

Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team Carmignac“ kodas: AB95. 

Bazinė valiuta: euras. 

Fondas įsteigtas 2009 m. balandžio 1 d. Tai - lėšų kaupimo fondas.  

Draudėjas gali pasirinkti investuoti į šį Vidinį investicinį fondą Sutarties pasirašymo 
metu arba vėliau.   

Būtina sumokėti pradinę vienkartinę Draudimo įmoką, kuri yra ne mažesnė nei 5 000 
eurų, arba mokėti reguliarias Draudimo įmokas (ne mažiau nei 600 eurų per 
metus).   

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir reguliarių Draudimo įmokų 
mokėjimo laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo įmokų skaičius. 
Draudėjas gali sustabdyti ir iš naujo aktyvuoti Planą (tokiu atveju Planas pratęsiamas 
tokiam mokėjimo laikotarpiui, už kurį, sustabdžius Planą, Draudimo įmokos nebuvo 
gautos). 

Šios investavimo krypties tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas.  

Ši investavimo kryptis rekomenduojama tiems, kurie siekia kapitalo prieaugio iš 
ilgalaikių investicijų, ir yra linkę toleruoti didesnę už vidutinę investavimo riziką.  

Finansinio investavimo struktūra ir rizika  

Valdymo tipas 

Valdymo tipas        Lankstus. 

Investavimo tikslas  

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra 
lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių Vidinio 
investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet kokiu atveju 
investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal su šia 
investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį,  ypač investuojant 
per „Carmignac Gestion S.A. Group“, ir investuojant kita nei 
euras valiuta.   

Rekomenduojama 
investavimo trukmė 

Ilga. 

Rizikos profilis 
Rizikos lygis 

 

Žemesnė rizika                                                             Aukštesnė rizika 

 

Paprastai mažesnė                                                                                 Paprastai didesnė 
Investicinė grąža                                                                                     investicinė grąža 

 

 

Vidutinis. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio fondo 
riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius modelius, 
atitinkančius konkrečią investavimo kryptį ir nurodančius 
potencialaus Vidinio investicinio fondo veiklos rodiklių 
kintamumo lygį. Kokybinė skalė apibūdinama naudojant šiuos 

1 2 5 4 3 6 
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būdvardžius: žemas, žemas-vidutinis, vidutinis, vidutinis-
aukštas, aukštas ir labai aukštas.  

Investavimo 
strategija 

Kategorija  Lanksti. 

Pagrindinės finansinių 
priemonų rušys 

„Darta Saving Life Assurance“ investuoja Vidinio investicinio 
fondo turtą pagal Airijos teisės aktų nustatytas investavimo 
taisykles, kurių Bendrovė turi laikytis, vadovaudamasi Airijos 
Finansinių paslaugų priežiūros institucijos nurodymais. 
Investavimas į šį Vidinio investicinio fondo turtą  gali 
prieštarauti atitinkamoms Lietuvos teisės aktų, 
reglamentuojančių gyvybės draudimą, nuostatoms (jeigu tokių 
yra).    

Bet kokiu atveju Vidinio investicinio fondo turtas, daugiausia 
išreikštas eurais, investuojamas be jokių apribojimų, kalbant 
apie investicijų portfelio paskirstymą tarp pinigų rinkos, fiksuotų 
pajamų ir nuosavybės vertybinių popierių klasių, jeigu tai 
sutampa su pasirinktais investavimo tikslais ir rizikos profiliu.   

Jeigu Vidinis investicinis fondas investuoja į  kolektyvinio 
investavimo subjektų (KIS) vienetus, jie taip pat gali būti 
parenkami iš tų, kuriuos valdo turto valdymo bendrovės 
Grupėje, kuriai priklauso „Darta Saving“. Vidinis investicinis 
fondas gali investuoti į neįtrauktą į biržos prekybos sąrašus 
turtą, tačiau tam taikomi atitinkami teisės aktų nustatyti 
apribojimai. 

Geografiniai regionai 
Vidinio investicinio fondo investicijoms netaikomi jokie 
geografiniai apribojimai. Taip pat galima investuoti į 
besivystančių šalių finansines priemones.   

Emitentų  kategorijos 
Emitentų, į kurių finansines priemones Fondas gali investuoti, 
kategorijoms netaikomi jokie apribojimai. 

Išvestiniai sandoriai 

Vidinis investicinis fondas investuoja į išvestines finansines 
priemones, norėdamas sumažinti investavimo riziką ir 
efektyviau valdyti investicijų portfelį, nedarant įtakos 
Investicinio Fondo tikslui, rizikos lygiui ir kitoms ypatybėms.   

Garantija 
Draudimo bendrovė neteikia jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos 
grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad Draudėjo susigrąžintų investuotų lėšų vertė 
bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės rizikos.  

DRAUDIMO SUTARTIES IŠLAIDOS 

Draudimo 
sutarties išlaidų 
aprašymas 

Pagal Draudimo sutartį Draudėjas apmoka žemiau nurodytas išlaidas. 3.00% aptarnavimo 
mokestis (Draudimo sutarties paruošimo išlaidoms padengti) yra išskaičiuojamas iš 
vienkartinės Draudimo įmokos, papildomų Draudimo įmokų ir visų reguliarių Draudimo 
įmokų.   

Vidinio investicinio fondo išlaidos: 

 Metinis administravimo mokestis: 1.40%; 

 Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, siekia ne daugiau nei 2.50% per metus, 
konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios aktyvų vertės 
procentu. Bet kokios iš Investicinių fondų valdytojų gaunamos pajamos yra pilnai 
reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.   

 Kitos Vidinio investicinio fondo išlaidos:   

a) investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos;  
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b) administravimo išlaidos ir kitos specialiosios kolektyvinio investavimo subjektų, į 
kuriuos investuojamas turtas, išlaidos. Tiksliau tariant, kiekvienas kolektyvinio 
investavimo subjektas patiria atitinkamos investicinio vieneto vertės paskelbimo 
išlaidas, su vertybiniais popieriais susijusių sandorių tarpininkavimo išlaidas, teisinės 
pagalbos išlaidas ir mokesčius, fiksuotus administravimo ir kitus mokesčius;   

c) tarpininkavimo mokesčiai ir konkretaus investavimo išlaidos;   
d) sėkmės mokestis, kuris taikomas tik tuo atveju, jeigu Vidinio investicinio fondo 

vieneto vertė pasiekia savo istorinę maksimalią vertę. Šis mokestis lygus 10% 
skirtumo tarp Vieneto vertės ir ankstesnės istorinės maksimalios vertės („High 
Watermark“ mechanizmas), padauginto iš esančių Vienetų skaičiaus. 

PERIODINIAI DUOMENYS 

Veiklos istorija 

Vidinio investicinio fondo metiniai veiklos rodikliai 

 
Apskaičiuojant rodiklius, nėra atsižvelgiama į sutarties sudarymo ir nutraukimo mokesčius. 

Įspėjimas: praėjusių metų rodikliai negali būti laikomi pagrindu būsimo investicinio 
rezultato prognozei. 

Bendrasis išlaidų 
koeficientas (TER) 

Bendrųjų išlaidų ir vidutinės grynosios aktyvų vertės santykis  

2015 2016 2017 
4,28% 2,42% 2,66% 
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Esminiai sutarties duomenys 
Specialioji informacija 

 
Skirsnis „Specialioji informacija“ pateikiamas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma specialioji informacija, susijusi su investavimo kryptimis.   

 

Pavadinimas  Darta Challenge Team Pictet  

Fondo valdytojas 
Bendrovė Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team Pictet“ valdymą 
patikėjo „PICTET & CIE (EUROPE) S.A.“ – Italijos filialui, 95 Corso Vittorio 
Emanuele II, Turinas, Italija. 

Kita informacija 

Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team Pictet“ kodas: AB96. 

Bazinė valiuta: euras. 

Fondas įsteigtas 2009 m. balandžio 1 d. Tai - lėšų kaupimo fondas.  

Draudėjas gali pasirinkti investuoti į šį Vidinį investicinį fondą Sutarties 
pasirašymo metu arba vėliau.   

Būtina sumokėti pradinę vienkartinę Draudimo įmoką, kuri yra ne mažesnė nei    
5 000 eurų, arba mokėti reguliarias Draudimo įmokas (ne mažiau nei 600 eurų 
per metus).   

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir reguliarių Draudimo įmokų 
mokėjimo laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo įmokų, mokėtinų 
skaičius. Draudėjas gali sustabdyti ir iš naujo aktyvuoti Planą (tokiu atveju 
Planas pratęsiamas tokiam mokėjimo laikotarpiui, už kurį, sustabdžius Planą, 
Draudimo įmokos nebuvo gautos). 

Šios investavimo krypties tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas.  

Ši investavimo kryptis rekomenduojama tiems, kurie siekia kapitalo prieaugio 
iš ilgalaikių investicijų, ir yra linkę toleruoti didesnę už vidutinę investavimo 
riziką.  

Finansinio investavimo struktūra ir rizika  

Valdymo tipas 

Valdymo tipas        Lankstus. 

Investavimo tikslas  

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį 
yra lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti 
konkrečių Vidinio investicinio fondo finansų valdymo 
kriterijų. Bet kokiu atveju investavimo tikslas yra 
kapitalo augimas pagal su šia investavimo kryptimi 
susijusios rizikos lygį,  ypač investuojant per „Pictet 
Group“ ir investuojant kita nei euras valiuta.   

Rekomenduoja
ma investavimo 
trukmė 

Ilga. 

Rizikos profilis 
Rizikos lygis 

 

Žemesnė rizika                                                             Aukštesnė rizika 

 

Paprastai mažesnė                                                                                 Paprastai didesnė 
Investicinė grąža                                                                                     investicinė grąža 

 

 

Žemas – vidutinis. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio 
investicinio fondo riziką ir yra apskaičiuojamas pagal 

1 5 3 4 2 6 
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kiekybinius modelius, atitinkančius konkrečią investavimo 
kryptį ir nurodančius potencialaus Vidinio investicinio 
fondo veiklos rodiklių kintamumo lygį. Kokybinė skalė 
apibūdinama naudojant šiuos būdvardžius: žemas, žemas-
vidutinis, vidutinis, vidutinis-aukštas, aukštas ir labai 
aukštas.   

Investavimo 
strategija 

Kategorija  Lanksti. 

Pagrindinės 
finansinių 
priemonų rušys 

„Darta Saving Life Assurance“ investuoja Vidinio 
investicinio fondo turtą pagal Airijos teisės aktų nustatytas 
investavimo taisykles, kurių Bendrovė turi laikytis, 
vadovaudamasi Airijos Finansinių paslaugų priežiūros 
institucijos nurodymais. Investavimas į šį Vidinio 
investicinio fondo turtą  gali prieštarauti atitinkamoms 
Lietuvos teisės aktų, reglamentuojančių gyvybės draudimą, 
nuostatoms (jeigu tokių yra).    

Bet kokiu atveju Vidinio investicinio fondo turtas, 
daugiausia išreikštas eurais, investuojamas be jokių 
apribojimų, kalbant apie investicijų portfelio paskirstymą 
tarp pinigų rinkos, fiksuotų pajamų ir nuosavybės vertybinių 
popierių klasių, jeigu tai sutampa su pasirinktais 
investavimo tikslais ir rizikos profiliu.   

Jeigu Vidinis investicinis fondas investuoja į  kolektyvinio 
investavimo subjektų (KIS) vienetus, jie taip pat gali būti 
parenkami iš tų, kuriuos valdo turto valdymo bendrovės 
Grupėje, kuriai priklauso „Darta Saving“. Vidinis 
investicinis fondas gali investuoti į neįtrauktą į biržos 
prekybos sąrašus turtą, tačiau tam taikomi atitinkami 
teisės aktų nustatyti apribojimai. 

Geografiniai 
regionai 

Vidinio investicinio fondo investicijoms netaikomi jokie 
geografiniai apribojimai. Taip pat galima investuoti į 
besivystančių šalių finansines priemones.   

Emitentų 
kategorijos 

Emitentų, į kurių finansines priemones Fondas gali 
investuoti, kategorijoms netaikomi jokie apribojimai. 

Išvestiniai sandoriai 

Vidinis investicinis fondas investuoja į išvestines finansines 
priemones, norėdamas sumažinti investavimo riziką ir 
efektyviau valdyti investicijų portfelį, nedarant įtakos 
Investicinio Fondo tikslui, rizikos lygiui ir kitoms 
ypatybėms.   

Garantija 

Draudimo bendrovė neteikia jokių garantijų dėl minimalios finansinės 
investicijos grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad Draudėjo susigrąžintų 
investuotų lėšų vertė bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija 
susijusios finansinės rizikos.  

DRAUDIMO SUTARTIES IŠLAIDOS 

Draudimo 
sutarties išlaidų 
aprašymas 

Pagal Draudimo sutartį Draudėjas apmoka žemiau nurodytas išlaidas. 3.00% 
aptarnavimo mokestis (Draudimo sutarties paruošimo išlaidoms padengti) yra 
išskaičiuojamas iš vienkartinės Draudimo įmokos, papildomų Draudimo įmokų ir 
visų reguliarių Draudimo įmokų.   

Vidinio investicinio fondo išlaidos: 
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 Metinis administravimo mokestis: 1.40%; 

 Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, siekia ne daugiau nei 2.50% per 
metus, konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios 
aktyvų vertės procentu. Bet kokios iš Investicinių fondų valdytojų gaunamos 
pajamos yra pilnai reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.   

 Kitos Vidinio investicinio fondo išlaidos:   

a) investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos;  
b) administravimo išlaidos ir kitos specialiosios kolektyvinio investavimo 

subjektų, į kuriuos investuojamas turtas, išlaidos. Tiksliau tariant, kiekvienas 
kolektyvinio investavimo subjektas patiria atitinkamos investicinio vieneto 
vertės paskelbimo išlaidas, su vertybiniais popieriais susijusių sandorių 
tarpininkavimo išlaidas, teisinės pagalbos išlaidas ir mokesčius, fiksuotus 
administravimo ir kitus mokesčius; 

c) tarpininkavimo mokesčiai ir konkretaus investavimo išlaidos;   
d) sėkmės mokestis, kuris taikomas tik tuo atveju, jeigu Vidinio investicinio 

fondo vieneto vertė pasiekia savo istorinę maksimalią vertę. Šis mokestis 
lygus 10% skirtumo tarp Vieneto vertės ir ankstesnės istorinės maksimalios 
vertės („High Watermark“ mechanizmas), padauginto iš esančių Vienetų 
skaičiaus. 

PERIODINIAI DUOMENYS 

Veiklos istorija 

Vidinio investicinio fondo metiniai veiklos rodikliai 

 
Apskaičiuojant rodiklius, nėra atsižvelgiama į sutarties sudarymo ir nutraukimo 
mokesčius. 

Įspėjimas: praėjusių metų rodikliai negali būti laikomi pagrindu būsimo 
investicinio rezultato prognozei. 

Bendrasis 
išlaidų 
koeficientas 
(TER) 

Bendrųjų išlaidų ir vidutinės grynosios aktyvų vertės santykis  

2015 2016 2017 
2,43% 2,58% 2,70% 
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Esminiai sutarties duomenys 
Specialioji informacija 

 
Skirsnis „Specialioji informacija“ pateikiamas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma specialioji informacija, susijusi su investavimo kryptimis.   

 

Pavadinimas  Darta Challenge Team Morgan Stanley  

Fondo valdytojas 
Bendrovė Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team Morgan Stanley“ 
valdymą patikėjo „Morgan Stanley Investment Management Limited“, 25 Cabot 
Square, Canary Wharf, Londonas E14 4QA, Jungtinė Karalystė. 

Kita informacija 

Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team Morgan Stanley“ kodas: AB97. 

Bazinė valiuta: euras. 

Fondas įsteigtas 2009 m. balandžio 1 d. Tai - lėšų kaupimo fondas.  

Draudėjas gali pasirinkti investuoti į šį Vidinį investicinį fondą Sutarties pasirašymo 
metu arba vėliau.   

Būtina sumokėti pradinę vienkartinę Draudimo įmoką, kuri yra ne mažesnė nei 5 000 
eurų, arba mokėti reguliarias Draudimo įmokas (ne mažiau nei 600 eurų per metus).   

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir reguliarių Draudimo įmokų 
mokėjimo laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo įmokų skaičius. Draudėjas 
gali sustabdyti ir iš naujo aktyvuoti Planą (tokiu atveju Planas pratęsiamas tokiam 
mokėjimo laikotarpiui, už kurį, sustabdžius Planą, Draudimo įmokos nebuvo gautos). 

Šios investavimo krypties tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas.  

Ši investavimo kryptis rekomenduojama tiems, kurie siekia kapitalo prieaugio iš 
ilgalaikių investicijų, ir yra linkę toleruoti didesnę už vidutinę investavimo riziką.  

Finansinio investavimo struktūra ir rizika  

Valdymo tipas 

Valdymo tipas        Lankstus. 

Investavimo tikslas  

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra 
lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių 
Vidinio investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet 
kokiu atveju investavimo tikslas yra kapitalo augimas 
pagal su šia investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį,  
ypač investuojant per „Morgan Stanley Group“ ir 
investuojant kita nei euras valiuta.   

Rekomenduojama 
investavimo trukmė 

Ilga.  

Rizikos profilis 
Rizikos lygis 

 

Žemesnė rizika                                                             Aukštesnė 
rizika 

 

Paprastai mažesnė                                                                                 Paprastai didesnė 
Investicinė grąža                                                                                     investicinė grąža 

 

 

Vidutinis. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio 
fondo riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius 
modelius, atitinkančius konkrečią investavimo kryptį ir 
nurodančius potencialaus Vidinio investicinio fondo 
veiklos rodiklių kintamumo lygį. Kokybinė skalė 

1 2 5 4 3 6 
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apibūdinama naudojant šiuos būdvardžius: žemas, 
žemas-vidutinis, vidutinis, vidutinis-aukštas, aukštas ir 
labai aukštas.   

Investavimo 
strategija 

Kategorija  Lanksti. 

Pagrindinės finansinių 
priemonų rušys 

„Darta Saving Life Assurance“ investuoja Vidinio 
investicinio fondo turtą pagal Airijos teisės aktų nustatytas 
investavimo taisykles, kurių Bendrovė turi laikytis, 
vadovaudamasi Airijos Finansinių paslaugų priežiūros 
institucijos nurodymais. Investavimas į šį Vidinio 
investicinio fondo turtą  gali prieštarauti atitinkamoms 
Lietuvos teisės aktų, reglamentuojančių gyvybės 
draudimą, nuostatoms (jeigu tokių yra).    

Bet kokiu atveju Vidinio investicinio fondo turtas, 
daugiausia išreikštas eurais, investuojamas be jokių 
apribojimų, kalbant apie investicijų portfelio paskirstymą 
tarp pinigų rinkos, fiksuotų pajamų ir nuosavybės 
vertybinių popierių klasių, jeigu tai sutampa su 
pasirinktais investavimo tikslais ir rizikos profiliu.   

Jeigu Vidinis investicinis fondas investuoja į  kolektyvinio 
investavimo subjektų (KIS) vienetus, jie taip pat gali būti 
parenkami iš tų, kuriuos valdo turto valdymo bendrovės 
Grupėje, kuriai priklauso „Darta Saving“. Vidinis 
investicinis fondas gali investuoti į neįtrauktą į biržos 
prekybos sąrašus turtą, tačiau tam taikomi atitinkami 
teisės aktų nustatyti apribojimai. 

Geografiniai regionai 
Vidinio investicinio fondo investicijoms netaikomi jokie 
geografiniai apribojimai. Taip pat galima investuoti į 
besivystančių šalių finansines priemones.   

Emitentų  kategorijos 
Emitentų, į kurių finansines priemones Fondas gali 
investuoti, kategorijoms netaikomi jokie apribojimai. 

Išvestiniai sandoriai 

Vidinis investicinis fondas investuoja į išvestines 
finansines priemones, norėdamas sumažinti investavimo 
riziką ir efektyviau valdyti investicijų portfelį, nedarant 
įtakos Investicinio Fondo tikslui, rizikos lygiui ir kitoms 
ypatybėms.   

Garantija 

Draudimo bendrovė neteikia jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos 
grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad Draudėjo susigrąžintų investuotų lėšų vertė 
bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės 
rizikos.  

DRAUDIMO SUTARTIES IŠLAIDOS 

Draudimo 
sutarties išlaidų 
aprašymas 

Pagal Draudimo sutartį Draudėjas apmoka žemiau nurodytas išlaidas. 3.00% 
aptarnavimo mokestis (Draudimo sutarties paruošimo išlaidoms padengti) yra 
išskaičiuojamas iš vienkartinės Draudimo įmokos, papildomų Draudimo įmokų ir visų 
reguliarių Draudimo įmokų.   

Vidinio investicinio fondo išlaidos: 

 Metinis administravimo mokestis: 1.40%; 

 Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, siekia ne daugiau nei 2.50% per metus, 
konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios aktyvų vertės 
procentu. Bet kokios iš Investicinių fondų valdytojų gaunamos pajamos yra pilnai 
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reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.   

 Kitos Vidinio investicinio fondo išlaidos:   

a) investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos;  
b) administravimo išlaidos ir kitos specialiosios kolektyvinio investavimo subjektų, į 

kuriuos investuojamas turtas, išlaidos. Tiksliau tariant, kiekvienas kolektyvinio 
investavimo subjektas patiria atitinkamos investicinio vieneto vertės paskelbimo 
išlaidas, su vertybiniais popieriais susijusių sandorių tarpininkavimo išlaidas, 
teisinės pagalbos išlaidas ir mokesčius, fiksuotus administravimo ir kitus 
mokesčius;   

c) tarpininkavimo mokesčiai ir konkretaus investavimo išlaidos;   
d) sėkmės mokestis, kuris taikomas tik tuo atveju, jeigu Vidinio investicinio fondo 

vieneto vertė pasiekia savo istorinę maksimalią vertę. Šis mokestis lygus 10% 
skirtumo tarp Vieneto vertės ir ankstesnės istorinės maksimalios vertės („High 
Watermark“ mechanizmas), padauginto iš esančių Vienetų skaičiaus. 

PERIODINIAI DUOMENYS 

Veiklos istorija 

Vidinio investicinio fondo metiniai veiklos rodikliai 

 
Apskaičiuojant rodiklius, nėra atsižvelgiama į sutarties sudarymo ir nutraukimo mokesčius. 

Įspėjimas: praėjusių metų rodikliai negali būti laikomi pagrindu būsimo investicinio 
rezultato prognozei. 

Bendrasis 
išlaidų 
koeficientas 
(TER) 

Bendrųjų išlaidų ir vidutinės grynosios aktyvų vertės santykis  

2015 2016 2017 
3,85% 2,97% 3,65% 
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Esminiai sutarties duomenys 
Specialioji informacija 

 
Skirsnis „Specialioji informacija“ pateikiamas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma specialioji informacija, susijusi su investavimo kryptimis.   

 

Pavadinimas  Darta Challenge Team GAM 

Fondo valdytojas Bendrovė Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team GAM“ valdymą patikėjo 
„GAM (Italia) SGR S.p.A“ Via Duccio di Boninsegna, 10 I-20145 Milanas, Italija. 

Kita informacija 

Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team GAM“ kodas: AB98. 

Bazinė valiuta: euras. 

Fondas įsteigtas 2009 m. balandžio 1 d. Tai - lėšų kaupimo fondas.  

Draudėjas gali pasirinkti investuoti į šį Vidinį investicinį fondą Sutarties pasirašymo 
metu arba vėliau.   

Būtina sumokėti pradinę vienkartinę Draudimo įmoką, kuri yra ne mažesnė nei 5 000 
eurų, arba mokėti reguliarias Draudimo įmokas (ne mažiau nei 600 eurų per metus).   

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir reguliarių Draudimo įmokų 
mokėjimo laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo įmokų skaičius. Draudėjas 
gali sustabdyti ir iš naujo aktyvuoti Planą (tokiu atveju Planas pratęsiamas tokiam 
mokėjimo laikotarpiui, už kurį, sustabdžius Planą, Draudimo įmokos nebuvo 
gautos). 

Šios investavimo krypties tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas.  

Ši investavimo kryptis rekomenduojama tiems, kurie siekia kapitalo prieaugio iš 
ilgalaikių investicijų, ir yra linkę toleruoti didesnę už vidutinę investavimo riziką. 

Finansinio investavimo struktūra ir rizika  

Valdymo tipas 

Valdymo tipas        Lankstus. 

Investavimo tikslas  

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra 
lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių 
Vidinio investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet 
kokiu atveju investavimo tikslas yra kapitalo augimas 
pagal su šia investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį,  
ypač investuojant per „GAM Group“ ir investuojant kita nei 
euras valiuta.   

Rekomenduojama 
investavimo 
trukmė 

Ilga. 

Rizikos profilis 
Rizikos lygis 

 

Žemesnė rizika                                                             Aukštesnė rizika 

 

Paprastai mažesnė                                                                                 Paprastai didesnė 
Investicinė grąža                                                                                     investicinė grąža 

 

 

 

Vidutinis. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio 
fondo riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius 
modelius, atitinkančius konkrečią investavimo kryptį ir 
nurodančius potencialaus Vidinio investicinio fondo veiklos 

1 2 5 4 3 6 
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rodiklių kintamumo lygį. Kokybinė skalė apibūdinama 
naudojant šiuos būdvardžius: žemas, žemas-vidutinis, 
vidutinis, vidutinis-aukštas, aukštas ir labai aukštas.   

Investavimo 
strategija 

Kategorija  Lanksti. 

Pagrindinės finansinių 
priemonų rušys 

„Darta Saving Life Assurance“ investuoja Vidinio investicinio 
fondo turtą pagal Airijos teisės aktų nustatytas investavimo 
taisykles, kurių Bendrovė turi laikytis, vadovaudamasi Airijos 
Finansinių paslaugų priežiūros institucijos nurodymais. 
Investavimas į šį Vidinio investicinio fondo turtą  gali 
prieštarauti atitinkamoms Lietuvos teisės aktų, 
reglamentuojančių gyvybės draudimą, nuostatoms (jeigu 
tokių yra).    

Bet kokiu atveju Vidinio investicinio fondo turtas, daugiausia 
išreikštas eurais, investuojamas be jokių apribojimų, kalbant 
apie investicijų portfelio paskirstymą tarp pinigų rinkos, 
fiksuotų pajamų ir nuosavybės vertybinių popierių klasių, 
jeigu tai sutampa su pasirinktais investavimo tikslais ir 
rizikos profiliu.   

Jeigu Vidinis investicinis fondas investuoja į  kolektyvinio 
investavimo subjektų (KIS) vienetus, jie taip pat gali būti 
parenkami iš tų, kuriuos valdo turto valdymo bendrovės 
Grupėje, kuriai priklauso „Darta Saving“. Vidinis investicinis 
fondas gali investuoti į neįtrauktą į biržos prekybos sąrašus 
turtą, tačiau tam taikomi atitinkami teisės aktų nustatyti 
apribojimai. 

Geografiniai regionai 
Fondo investicijoms netaikomi jokie geografiniai 
apribojimai. Taip pat galima investuoti į besivystančių šalių 
finansines priemones.   

Emitentų kategorijos 
Emitentų, į kurių finansines priemones Fondas gali 
investuoti, kategorijoms netaikomi jokie apribojimai. 

Išvestiniai sandoriai 

Vidinis investicinis fondas investuoja į išvestines finansines 
priemones, norėdamas sumažinti investavimo riziką ir 
efektyviau valdyti investicijų portfelį, nedarant įtakos 
Investicinio Fondo tikslui, rizikos lygiui ir kitoms ypatybėms.   

Garantija 
Draudimo bendrovė neteikia jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos 
grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad Draudėjo susigrąžintų investuotų lėšų vertė bus 
mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės rizikos.  

DRAUDIMO SUTARTIES IŠLAIDOS 

Draudimo 
sutarties išlaidų 
aprašymas 

Pagal Draudimo sutartį Draudėjas apmoka žemiau nurodytas išlaidas. 3.00% 
aptarnavimo mokestis (Draudimo sutarties paruošimo išlaidoms padengti) yra 
išskaičiuojamas iš vienkartinės Draudimo įmokos, papildomų Draudimo įmokų ir visų 
reguliarių Draudimo įmokų.   

Vidinio investicinio fondo išlaidos: 

 Metinis administravimo mokestis: 1.40%; 

 Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, siekia ne daugiau nei 2.50% per metus, 
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konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios aktyvų vertės 
procentu. Bet kokios iš Investicinių fondų valdytojų gaunamos pajamos yra pilnai 
reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.   

 Kitos Vidinio investicinio fondo išlaidos:   

a) investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos;  
b) administravimo išlaidos ir kitos specialiosios kolektyvinio investavimo subjektų, į 

kuriuos investuojamas turtas, išlaidos. Tiksliau tariant, kiekvienas kolektyvinio 
investavimo subjektas patiria atitinkamos investicinio vieneto vertės paskelbimo 
išlaidas, su vertybiniais popieriais susijusių sandorių tarpininkavimo išlaidas, 
teisinės pagalbos išlaidas ir mokesčius, fiksuotus administravimo ir kitus 
mokesčius; 

c) tarpininkavimo mokesčiai ir konkretaus investavimo išlaidos;   
d) sėkmės mokestis, kuris taikomas tik tuo atveju, jeigu Vidinio investicinio fondo 

vieneto vertė pasiekia savo istorinę maksimalią vertę. Šis mokestis lygus 10% 
skirtumo tarp Vieneto vertės ir ankstesnės istorinės maksimalios vertės („High 
Watermark“ mechanizmas), padauginto iš esančių Vienetų skaičiaus. 

PERIODINIAI DUOMENYS 

Veiklos istorija 

Vidinio investicinio fondo metiniai veiklos rodikliai 

 
Apskaičiuojant rodiklius, nėra atsižvelgiama į sutarties sudarymo ir nutraukimo mokesčius. 

Įspėjimas: praėjusių metų rodikliai negali būti laikomi pagrindu būsimo investicinio 
rezultato prognozei. 

Bendrasis išlaidų 
koeficientas (TER) 

Bendrųjų išlaidų ir vidutinės grynosios aktyvų vertės santykis  

2015 2016 2017 
3,20% 2,32% 2,51% 
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Esminiai sutarties duomenys 
Specialioji informacija 

 
Skirsnis „Specialioji informacija“ pateikiamas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma specialioji informacija, susijusi su investavimo kryptimis.   

 

Pavadinimas  Darta Challenge Team Schroders  

Fondo valdytojas 
Bendrovė Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team Schroders“ valdymą 
patikėjo „Schroder Investment Management Limited“, 31 Gresham Street, Londonas, 
EC2V 7QA, Jungtinė Karalystė 

Kita informacija 

Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team Schroders“ kodas: AB99. 

Bazinė valiuta: euras. 

Fondas įsteigtas 2009 m. balandžio 1 d. Tai - lėšų kaupimo fondas.  

Draudėjas gali pasirinkti investuoti į šį Vidinį investicinį fondą Sutarties pasirašymo 
metu arba vėliau.   

Būtina sumokėti pradinę vienkartinę Draudimo įmoką, kuri yra ne mažesnė nei 5 000 
eurų, arba mokėti reguliarias Draudimo įmokas (ne mažiau nei 600 eurų per metus).   

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir reguliarių Draudimo įmokų mokėjimo 
laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo įmokų skaičius. Draudėjas gali 
sustabdyti ir iš naujo aktyvuoti Planą (tokiu atveju Planas pratęsiamas tokiam mokėjimo 
laikotarpiui, už kurį, sustabdžius Planą, Draudimo įmokos nebuvo gautos). 

Šios investavimo krypties tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas.  

Ši investavimo kryptis rekomenduojama tiems, kurie siekia kapitalo prieaugio iš 
ilgalaikių investicijų, ir yra linkę toleruoti didesnę už vidutinę investavimo riziką. 

Finansinio investavimo struktūra ir rizika  

Valdymo tipas 

Valdymo tipas        Lankstus. 

Investavimo tikslas  

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra 
lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių 
Vidinio investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet 
kokiu atveju investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal 
su šia investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį,  ypač 
investuojant per „Schroders Group“, ir investuojant kita nei 
euras valiuta.   

Rekomenduojama 
investavimo trukmė 

Ilga. 

Rizikos profilis 
Rizikos lygis 

 

Žemesnė rizika                                                             Aukštesnė rizika 

 

Paprastai mažesnė                                                                                 Paprastai didesnė 
Investicinė grąža                                                                                     investicinė grąža 

 

 

Vidutinis. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio fondo 
riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius modelius, 
atitinkančius konkrečią investavimo kryptį ir nurodančius 
potencialaus Vidinio investicinio fondo veiklos rodiklių 
kintamumo lygį. Kokybinė skalė apibūdinama naudojant 
šiuos būdvardžius: žemas, žemas-vidutinis, vidutinis, 
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vidutinis-aukštas, aukštas ir labai aukštas.   

Investavimo 
strategija 

Kategorija  Lanksti. 

Pagrindinės finansinių 
priemonų rušys 

„Darta Saving Life Assurance“ investuoja Vidinio investicinio 
fondo turtą pagal Airijos teisės aktų nustatytas investavimo 
taisykles, kurių Bendrovė turi laikytis, vadovaudamasi Airijos 
Finansinių paslaugų priežiūros institucijos nurodymais. 
Investavimas į šį Vidinio investicinio fondo turtą  gali 
prieštarauti atitinkamoms Lietuvos teisės aktų, 
reglamentuojančių gyvybės draudimą, nuostatoms (jeigu 
tokių yra).    

Bet kokiu atveju Vidinio investicinio fondo turtas, daugiausia 
išreikštas eurais, investuojamas be jokių apribojimų, kalbant 
apie investicijų portfelio paskirstymą tarp pinigų rinkos, 
fiksuotų pajamų ir nuosavybės vertybinių popierių klasių, jeigu 
tai sutampa su pasirinktais investavimo tikslais ir rizikos 
profiliu.   

Jeigu Vidinis investicinis fondas investuoja į  kolektyvinio 
investavimo subjektų (KIS) vienetus, jie taip pat gali būti 
parenkami iš tų, kuriuos valdo turto valdymo bendrovės 
Grupėje, kuriai priklauso „Darta Saving“. Vidinis investicinis 
fondas gali investuoti į neįtrauktą į biržos prekybos sąrašus 
turtą, tačiau tam taikomi atitinkami teisės aktų nustatyti 
apribojimai. 

Geografiniai regionai 
Vidinio investicinio fondo investicijoms netaikomi jokie 
geografiniai apribojimai. Taip pat galima investuoti į 
besivystančių šalių finansines priemones.   

Emitentų kategorijos 
Emitentų, į kurių finansines priemones Fondas gali investuoti, 
kategorijoms netaikomi jokie apribojimai. 

Išvestiniai sandoriai 

Vidinis investicinis fondas investuoja į išvestines finansines 
priemones, norėdamas sumažinti investavimo riziką ir 
efektyviau valdyti investicijų portfelį, nedarant įtakos 
Investicinio Fondo tikslui, rizikos lygiui ir kitoms ypatybėms.   

Garantija 

Draudimo bendrovė neteikia jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos 
grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad Draudėjo susigrąžintų investuotų lėšų vertė 
bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės 
rizikos.  

DRAUDIMO SUTARTIES IŠLAIDOS 

Draudimo 
sutarties išlaidų 
aprašymas 

Pagal Draudimo sutartį Draudėjas apmoka žemiau nurodytas išlaidas. 3.00% 
aptarnavimo mokestis (Draudimo sutarties paruošimo išlaidoms padengti) yra 
išskaičiuojamas iš vienkartinės Draudimo įmokos, papildomų Draudimo įmokų ir visų 
reguliarių Draudimo įmokų.   

Vidinio investicinio fondo išlaidos: 

 Metinis administravimo mokestis: 1.40%; 

 Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, siekia ne daugiau nei 2.50% per metus, 
konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios aktyvų vertės 
procentu. Bet kokios iš Investicinių fondų valdytojų gaunamos pajamos yra pilnai 
reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.   

 Kitos Vidinio investicinio fondo išlaidos:   
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a) investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos;  
b) administravimo išlaidos ir kitos specialiosios kolektyvinio investavimo subjektų, į 

kuriuos investuojamas turtas, išlaidos. Tiksliau tariant, kiekvienas kolektyvinio 
investavimo subjektas patiria atitinkamos investicinio vieneto vertės paskelbimo 
išlaidas, su vertybiniais popieriais susijusių sandorių tarpininkavimo išlaidas, 
teisinės pagalbos išlaidas ir mokesčius, fiksuotus administravimo ir kitus 
mokesčius; 

c) tarpininkavimo mokesčiai ir konkretaus investavimo išlaidos;   
d) sėkmės mokestis, kuris taikomas tik tuo atveju, jeigu Vidinio investicinio fondo 

vieneto vertė pasiekia savo istorinę maksimalią vertę. Šis mokestis lygus 10% 
skirtumo tarp Vieneto vertės ir ankstesnės istorinės maksimalios vertės („High 
Watermark“ mechanizmas), padauginto iš esančių Vienetų skaičiaus. 

 

PERIODINIAI DUOMENYS 

Veiklos istorija 

Vidinio investicinio fondo metiniai veiklos rodikliai 

 
Apskaičiuojant rodiklius, nėra atsižvelgiama į sutarties sudarymo ir nutraukimo mokesčius. 

Įspėjimas: praėjusių metų rodikliai negali būti laikomi pagrindu būsimo investicinio 
rezultato prognozei. 

Bendrasis išlaidų 
koeficientas 
(TER) 

Bendrųjų išlaidų ir vidutinės grynosios aktyvų vertės santykis  

2015 2016 2017 
3,20% 2,32% 2,51% 
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Esminiai sutarties duomenys 
Specialioji informacija 

 
Skirsnis „Specialioji informacija“ pateikiamas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma specialioji informacija, susijusi su investavimo kryptimis.   

 

Pavadinimas  Team Allianz Global Investors  

Fondo valdytojas Bendrovė Vidinio investicinio fondo „Darta Team AGI“ valdymą patikėjo „Allianz Global 
Investors Italia SGR“, 7/9 Piazza Velasca, 20122 Milanas, Italija. 

Kita informacija 

Vidinio investicinio fondo „Team Allianz Global Investors“ kodas: AC00 

Bazinė valiuta: euras. 

Fondas įsteigtas 2009 m. balandžio 1 d. Tai - lėšų kaupimo fondas.  

Draudėjas gali pasirinkti investuoti į šį Vidinį investicinį fondą Sutarties pasirašymo metu 
arba vėliau.   

Būtina sumokėti pradinę vienkartinę Draudimo įmoką, kuri yra ne mažesnė nei 5 000 eurų, 
arba mokėti reguliarias Draudimo įmokas (ne mažiau nei 600 eurų per metus).   

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir reguliarių Draudimo įmokų mokėjimo 
laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo įmokų skaičius. Draudėjas gali sustabdyti ir iš 
naujo aktyvuoti Planą (tokiu atveju Planas pratęsiamas tokiam mokėjimo laikotarpiui, už kurį, 
sustabdžius Planą, Draudimo įmokos nebuvo gautos). 

Šios investavimo krypties tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas.  

Ši investavimo kryptis rekomenduojama tiems, kurie siekia kapitalo prieaugio iš ilgalaikių 
investicijų, ir yra linkę toleruoti didesnę už vidutinę investavimo riziką. 

Finansinio investavimo struktūra ir rizika  

Valdymo tipas 

Valdymo tipas        Lankstus. 

Investavimo tikslas  

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo 
pobūdį yra lankstus, nėra galimybės iš anksto 
apibrėžti konkrečių Vidinio investicinio fondo 
finansų valdymo kriterijų. Bet kokiu atveju 
investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal su šia 
investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį, ypač 
pasirenkant kolektyvinio investavimo subjektus, 
kuriuos administruoja bendrovės, priklausančios tai 
pačiai grupei kaip ir „Allianz Global Investors“, ir 
investuojant kita nei euras valiuta.   

Rekomenduojama 
investavimo 
trukmė 

Ilga. 

Rizikos profilis 
Rizikos lygis 

 

 Žemesnė rizika                                                             Aukštesnė 
rizika 

 

Paprastai mažesnė                                                                    Paprastai didesnė 
Investicinė grąža                                                                        investicinė grąža 

 

 

Vidutinis. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio 
fondo riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius 

1 2 5 4 3 6 
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modelius, atitinkančius konkrečią investavimo kryptį ir 
nurodančius potencialaus Vidinio investicinio fondo 
veiklos rodiklių kintamumo lygį. Kokybinė skalė 
apibūdinama naudojant šiuos būdvardžius: žemas, 
žemas-vidutinis, vidutinis, vidutinis-aukštas, aukštas ir 
labai aukštas.   

Investavimo 
strategija 

Kategorija  Lanksti. 

Pagrindinės finansinių priemonų 
rušys 

„Darta Saving Life Assurance“ investuoja Vidinio 
investicinio fondo turtą pagal Airijos teisės aktų 
nustatytas investavimo taisykles, kurių Bendrovė turi 
laikytis, vadovaudamasi Airijos Finansinių paslaugų 
priežiūros institucijos nurodymais. Investavimas į šį 
Vidinio investicinio fondo turtą  gali prieštarauti 
atitinkamoms Lietuvos teisės aktų, reglamentuojančių 
gyvybės draudimą, nuostatoms (jeigu tokių yra).    

Bet kokiu atveju Vidinio investicinio fondo turtas, 
daugiausia išreikštas eurais, investuojamas be jokių 
apribojimų, kalbant apie investicijų portfelio 
paskirstymą tarp pinigų rinkos, fiksuotų pajamų ir 
nuosavybės vertybinių popierių klasių, jeigu tai 
sutampa su pasirinktais investavimo tikslais ir rizikos 
profiliu.   

Jeigu Vidinis investicinis fondas investuoja į  
kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetus, jie 
taip pat gali būti parenkami iš tų, kuriuos valdo turto 
valdymo bendrovės Grupėje, kuriai priklauso „Darta 
Saving“. Vidinis investicinis fondas gali investuoti į 
neįtrauktą į biržos prekybos sąrašus turtą, tačiau tam 
taikomi atitinkami teisės aktų nustatyti apribojimai. 

Geografiniai regionai 
Vidinio investicinio fondo investicijoms netaikomi jokie 
geografiniai apribojimai. Taip pat galima investuoti į 
besivystančių šalių finansines priemones.   

Emitentų kategorijos 
Emitentų, į kurių finansines priemones Fondas gali 
investuoti, kategorijoms netaikomi jokie apribojimai. 

Išvestiniai sandoriai 

Vidinis investicinis fondas investuoja į išvestines 
finansines priemones, norėdamas sumažinti 
investavimo riziką ir efektyviau valdyti investicijų 
portfelį, nedarant įtakos Investicinio Fondo tikslui, 
rizikos lygiui ir kitoms ypatybėms.   

Garantija 
Draudimo bendrovė neteikia jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos grąžos. 
Todėl egzistuoja tikimybė, kad Draudėjo susigrąžintų investuotų lėšų vertė bus mažesnė 
negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės rizikos.  

DRAUDIMO SUTARTIES IŠLAIDOS 

Draudimo 
sutarties išlaidų 
aprašymas 

Pagal Draudimo sutartį Draudėjas apmoka žemiau nurodytas išlaidas. 3.00% aptarnavimo 
mokestis (Draudimo sutarties paruošimo išlaidoms padengti) yra išskaičiuojamas iš 
vienkartinės Draudimo įmokos, papildomų Draudimo įmokų ir visų reguliarių Draudimo 
įmokų.   

Vidinio investicinio fondo išlaidos: 

 Metinis administravimo mokestis: 1.40%; 
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 Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, siekia ne daugiau nei 2.50% per metus, 
konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios aktyvų vertės 
procentu. Bet kokios iš Investicinių fondų valdytojų gaunamos pajamos yra pilnai 
reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.   

 Kitos Vidinio investicinio fondo išlaidos:   

a) investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos;  
b) administravimo išlaidos ir kitos specialiosios kolektyvinio investavimo subjektų, į 

kuriuos investuojamas turtas, išlaidos. Tiksliau tariant, kiekvienas kolektyvinio 
investavimo subjektas patiria atitinkamos investicinio vieneto vertės paskelbimo 
išlaidas, su vertybiniais popieriais susijusių sandorių tarpininkavimo išlaidas, teisinės 
pagalbos išlaidas ir mokesčius, fiksuotus administravimo ir kitus mokesčius; 

c) tarpininkavimo mokesčiai ir konkretaus investavimo išlaidos;   
d) sėkmės mokestis, kuris taikomas tik tuo atveju, jeigu Vidinio investicinio fondo vieneto 

vertė pasiekia savo istorinę maksimalią vertę. Šis mokestis lygus 10% skirtumo tarp 
Vieneto vertės ir ankstesnės istorinės maksimalios vertės („High Watermark“ 
mechanizmas), padauginto iš esančių Vienetų skaičiaus. 

PERIODINIAI DUOMENYS 

Veiklos istorija 

Vidinio investicinio fondo metiniai veiklos rodikliai 

 
Apskaičiuojant rodiklius, nėra atsižvelgiama į sutarties sudarymo ir nutraukimo mokesčius. 

Įspėjimas: praėjusių metų rodikliai negali būti laikomi pagrindu būsimo investicinio 
rezultato prognozei. 

Bendrasis išlaidų 
koeficientas (TER) 

Bendrųjų išlaidų ir vidutinės grynosios aktyvų vertės santykis  

2015 2016 2017 
3,19% 2,12% 2,23% 
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Esminiai sutarties duomenys 
Specialioji informacija 

 
Skirsnis „Specialioji informacija“ pateikiamas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma specialioji informacija, susijusi su investavimo kryptimis.   

 

Pavadinimas  Darta Challenge Team Templeton 

Fondo valdytojas 
Bendrovė Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team Templeton“ valdymą 
patikėjo „Franklin Templeton Investment Management Limited“, The Adelphi, 1-11 
John Adam Street, Londonas WC2N 6HT, Jungtinė Karalystė. 

Kita informacija 

Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team Templeton“ kodas: AC01. 

Bazinė valiuta: euras. 

Fondas įsteigtas 2011 m. spalio 25 d. Tai - lėšų kaupimo fondas.  

Draudėjas gali pasirinkti investuoti į šį Vidinį investicinį fondą Sutarties pasirašymo 
metu arba vėliau.   

Būtina sumokėti pradinę vienkartinę Draudimo įmoką, kuri yra ne mažesnė nei 5 000 
eurų, arba mokėti reguliarias Draudimo įmokas (ne mažiau nei 600 eurų per metus).   

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir reguliarių Draudimo įmokų mokėjimo 
laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo įmokų skaičius. Draudėjas gali 
sustabdyti ir iš naujo aktyvuoti Planą (tokiu atveju Planas pratęsiamas tokiam mokėjimo 
laikotarpiui, už kurį, sustabdžius Planą, Draudimo įmokos nebuvo gautos). 

Šios investavimo krypties tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas.  

Ši investavimo kryptis rekomenduojama tiems, kurie siekia kapitalo prieaugio iš 
ilgalaikių investicijų, ir yra linkę toleruoti didesnę už vidutinę investavimo riziką. 

Finansinio investavimo struktūra ir rizika  

Valdymo tipas 

Valdymo tipas        Lankstus. 

Investavimo tikslas  

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra 
lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių 
Vidinio investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet 
kokiu atveju investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal 
su šia investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį, ypač 
pasirenkant kolektyvinio investavimo subjektus, kuriuos 
administruoja „Franklin Templeton Group“, ir investuojant 
kita nei euras valiuta.   

Rekomenduojama 
investavimo trukmė 

Ilga. 

Rizikos profilis 
Rizikos lygis 

 

Žemesnė rizika                                                             Aukštesnė rizika 

 

Paprastai mažesnė                                                                                 Paprastai didesnė 
Investicinė grąža                                                                                     investicinė grąža 
 

 

 

Vidutinis. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio 
fondo riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius 
modelius, atitinkančius konkrečią investavimo kryptį ir 
nurodančius potencialaus Vidinio investicinio fondo veiklos 
rodiklių kintamumo lygį. Kokybinė skalė apibūdinama 

1 2 5 4 3 6 
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naudojant šiuos būdvardžius: žemas, žemas-vidutinis, 
vidutinis, vidutinis-aukštas, aukštas ir labai aukštas.   

Investavimo 
strategija 

Kategorija  Lanksti. 

Pagrindinės finansinių 
priemonų rušys 

„Darta Saving Life Assurance“ investuoja Vidinio investicinio 
fondo turtą pagal Airijos teisės aktų nustatytas investavimo 
taisykles, kurių Bendrovė turi laikytis, vadovaudamasi Airijos 
Finansinių paslaugų priežiūros institucijos nurodymais. 
Investavimas į šį Vidinio investicinio fondo turtą  gali 
prieštarauti atitinkamoms Lietuvos teisės aktų, 
reglamentuojančių gyvybės draudimą, nuostatoms (jeigu 
tokių yra).    

Bet kokiu atveju Vidinio investicinio fondo turtas, daugiausia 
išreikštas eurais, investuojamas be jokių apribojimų, kalbant 
apie investicijų portfelio paskirstymą tarp pinigų rinkos, 
fiksuotų pajamų ir nuosavybės vertybinių popierių klasių, 
jeigu tai sutampa su pasirinktais investavimo tikslais ir rizikos 
profiliu.   

Jeigu Vidinis investicinis fondas investuoja į  kolektyvinio 
investavimo subjektų (KIS) vienetus, jie taip pat gali būti 
parenkami iš tų, kuriuos valdo turto valdymo bendrovės 
Grupėje, kuriai priklauso „Darta Saving“. Vidinis investicinis 
fondas gali investuoti į neįtrauktą į biržos prekybos sąrašus 
turtą, tačiau tam taikomi atitinkami teisės aktų nustatyti 
apribojimai. 

Geografiniai regionai 
Vidinio investicinio fondo investicijoms netaikomi jokie 
geografiniai apribojimai. Taip pat galima investuoti į 
besivystančių šalių finansines priemones.   

Emitentų kategorijos 
Emitentų, į kurių finansines priemones Fondas gali investuoti, 
kategorijoms netaikomi jokie apribojimai. 

Išvestiniai sandoriai 

Vidinis investicinis fondas investuoja į išvestines finansines 
priemones, norėdamas sumažinti investavimo riziką ir 
efektyviau valdyti investicijų portfelį, nedarant įtakos 
Investicinio Fondo tikslui, rizikos lygiui ir kitoms ypatybėms.   

Garantija 

Draudimo bendrovė neteikia jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos 
grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad Draudėjo susigrąžintų investuotų lėšų vertė 
bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės 
rizikos.  

DRAUDIMO SUTARTIES IŠLAIDOS 

Draudimo 
sutarties išlaidų 
aprašymas 

Pagal Draudimo sutartį Draudėjas apmoka žemiau nurodytas išlaidas. 3.00% 
aptarnavimo mokestis (Draudimo sutarties paruošimo išlaidoms padengti) yra 
išskaičiuojamas iš vienkartinės Draudimo įmokos, papildomų Draudimo įmokų ir visų 
reguliarių Draudimo įmokų.   

Vidinio investicinio fondo išlaidos: 

 Metinis administravimo mokestis: 1.40%; 

 Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, siekia ne daugiau nei 2.50% per metus, 
konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios aktyvų vertės 
procentu. Bet kokios iš Investicinių fondų valdytojų gaunamos pajamos yra pilnai 
reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.   
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 Kitos Vidinio investicinio fondo išlaidos:   

a) investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos;  
b) administravimo išlaidos ir kitos specialiosios kolektyvinio investavimo subjektų, į 

kuriuos investuojamas turtas, išlaidos. Tiksliau tariant, kiekvienas kolektyvinio 
investavimo subjektas patiria atitinkamos investicinio vieneto vertės paskelbimo 
išlaidas, su vertybiniais popieriais susijusių sandorių tarpininkavimo išlaidas, 
teisinės pagalbos išlaidas ir mokesčius, fiksuotus administravimo ir kitus 
mokesčius;   

c) tarpininkavimo mokesčiai ir konkretaus investavimo išlaidos;   
d) sėkmės mokestis, kuris taikomas tik tuo atveju, jeigu Vidinio investicinio fondo 

vieneto vertė pasiekia savo istorinę maksimalią vertę. Šis mokestis lygus 10% 
skirtumo tarp Vieneto vertės ir ankstesnės istorinės maksimalios vertės („High 
Watermark“ mechanizmas), padauginto iš esančių Vienetų skaičiaus.   

PERIODINIAI DUOMENYS 

Veiklos istorija 

Vidinio investicinio fondo metiniai veiklos rodikliai 

 
Apskaičiuojant rodiklius, nėra atsižvelgiama į sutarties sudarymo ir nutraukimo mokesčius. 

Įspėjimas: praėjusių metų rodikliai negali būti laikomi pagrindu būsimo investicinio 
rezultato prognozei. 

Bendrasis išlaidų 
koeficientas 
(TER) 

Bendrųjų išlaidų ir vidutinės grynosios aktyvų vertės santykis  

2015 2016 2017 
3,32% 2,25% 2,27% 
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Esminiai sutarties duomenys 
Specialioji informacija 

 
Skirsnis „Specialioji informacija“ pateikiamas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma specialioji informacija, susijusi su investavimo kryptimis.   

 

Pavadinimas  Darta Challenge Team Invesco 

Fondo valdytojas Bendrovė Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team Invesco“ valdymą patikėjo 
„Invesco Asset Management SA“, 16/18 rue de Londres – 75009 Paryžius, Prancūzija. 

Kita informacija 

Vidinio investicinio fondo „Darta Challenge Team Invesco“ kodas: AC02. 

Bazinė valiuta: euras. 

Fondas įsteigtas 2012 m. spalio 1 d. Tai - lėšų kaupimo fondas.  

Draudėjas gali pasirinkti investuoti į šį Vidinį investicinį fondą Sutarties pasirašymo 
metu arba vėliau.   

Būtina sumokėti pradinę vienkartinę Draudimo įmoką, kuri yra ne mažesnė nei 5 000 
eurų, arba mokėti reguliarias Draudimo įmokas (ne mažiau nei 600 eurų per metus).   

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir reguliarių Draudimo įmokų mokėjimo 
laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo įmokų skaičius. Draudėjas gali 
sustabdyti ir iš naujo aktyvuoti Planą (tokiu atveju Planas pratęsiamas tokiam mokėjimo 
laikotarpiui, už kurį, sustabdžius Planą, Draudimo įmokos nebuvo gautos). 

Šios investavimo krypties tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas.  

Ši investavimo kryptis rekomenduojama tiems, kurie siekia kapitalo prieaugio iš 
ilgalaikių investicijų, ir yra linkę toleruoti didesnę už vidutinę investavimo riziką. 

Finansinio investavimo struktūra ir rizika  

Valdymo tipas 

Valdymo tipas        Lankstus. 

Investavimo tikslas  

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra 
lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių 
Vidinio investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet 
kokiu atveju investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal 
su šia investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį, ypač 
pasirenkant kolektyvinio investavimo subjektus, kuriuos 
administruoja „Invesco Asset Management Group“ 
priklausančios bendrovės, ir investuojant kita nei euras 
valiuta.   

Rekomenduojama 
investavimo trukmė 

Ilga. 

Rizikos profilis 
Rizikos lygis 

 

Žemesnė rizika                                                             Aukštesnė rizika 

 

Paprastai mažesnė                                                                                 Paprastai didesnė 
Investicinė grąža                                                                                     investicinė grąža 
 

 

 

Vidutinis. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio 
fondo riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius 
modelius, atitinkančius konkrečią investavimo kryptį ir 
nurodančius potencialaus Vidinio investicinio fondo veiklos 
rodiklių kintamumo lygį. Kokybinė skalė apibūdinama 

1 2 5 4 3 6 
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naudojant šiuos būdvardžius: žemas, žemas-vidutinis, 
vidutinis, vidutinis-aukštas, aukštas ir labai aukštas.   

Investavimo 
strategija 

Kategorija  Lanksti. 

Pagrindinės finansinių 
priemonų rušys 

„Darta Saving Life Assurance“ investuoja Vidinio investicinio 
fondo turtą pagal Airijos teisės aktų nustatytas investavimo 
taisykles, kurių Bendrovė turi laikytis, vadovaudamasi Airijos 
Finansinių paslaugų priežiūros institucijos nurodymais. 
Investavimas į šį Vidinio investicinio fondo turtą  gali 
prieštarauti atitinkamoms Lietuvos teisės aktų, 
reglamentuojančių gyvybės draudimą, nuostatoms (jeigu 
tokių yra).    

Bet kokiu atveju Vidinio investicinio fondo turtas, daugiausia 
išreikštas eurais, investuojamas be jokių apribojimų, kalbant 
apie investicijų portfelio paskirstymą tarp pinigų rinkos, 
fiksuotų pajamų ir nuosavybės vertybinių popierių klasių, 
jeigu tai sutampa su pasirinktais investavimo tikslais ir rizikos 
profiliu.   

Jeigu Vidinis investicinis fondas investuoja į  kolektyvinio 
investavimo subjektų (KIS) vienetus, jie taip pat gali būti 
parenkami iš tų, kuriuos valdo turto valdymo bendrovės 
Grupėje, kuriai priklauso „Darta Saving“. Vidinis investicinis 
fondas gali investuoti į neįtrauktą į biržos prekybos sąrašus 
turtą, tačiau tam taikomi atitinkami teisės aktų nustatyti 
apribojimai. 

Geografiniai regionai 
Vidinio investicinio fondo investicijoms netaikomi jokie 
geografiniai apribojimai. Taip pat galima investuoti į 
besivystančių šalių finansines priemones.   

Emitentų kategorijos 
Emitentų, į kurių finansines priemones Fondas gali investuoti, 
kategorijoms netaikomi jokie apribojimai. 

Išvestiniai sandoriai 

Vidinis investicinis fondas investuoja į išvestines finansines 
priemones, norėdamas sumažinti investavimo riziką ir 
efektyviau valdyti investicijų portfelį, nedarant įtakos 
Investicinio Fondo tikslui, rizikos lygiui ir kitoms ypatybėms.   

Garantija 

Draudimo bendrovė neteikia jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos 
grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad Draudėjo susigrąžintų investuotų lėšų vertė 
bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės 
rizikos.  

DRAUDIMO SUTARTIES IŠLAIDOS 

Draudimo 
sutarties išlaidų 
aprašymas 

Pagal Draudimo sutartį Draudėjas apmoka žemiau nurodytas išlaidas. 3.00% 
aptarnavimo mokestis (Draudimo sutarties paruošimo išlaidoms padengti) yra 
išskaičiuojamas iš vienkartinės Draudimo įmokos, papildomų Draudimo įmokų ir visų 
reguliarių Draudimo įmokų.   

Vidinio investicinio fondo išlaidos: 

 Metinis administravimo mokestis: 1.40%; 

 Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, siekia ne daugiau nei 2.50% per metus, 
konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios aktyvų vertės 
procentu. Bet kokios iš Investicinių fondų valdytojų gaunamos pajamos yra pilnai 
reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.   
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 Kitos Vidinio investicinio fondo išlaidos:   

a) investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos;  
b) administravimo išlaidos ir kitos specialiosios kolektyvinio investavimo subjektų, į 

kuriuos investuojamas turtas, išlaidos. Tiksliau tariant, kiekvienas kolektyvinio 
investavimo subjektas patiria atitinkamos investicinio vieneto vertės paskelbimo 
išlaidas, su vertybiniais popieriais susijusių sandorių tarpininkavimo išlaidas, 
teisinės pagalbos išlaidas ir mokesčius, fiksuotus administravimo ir kitus 
mokesčius;   

c) tarpininkavimo mokesčiai ir konkretaus investavimo išlaidos;   
d) sėkmės mokestis, kuris taikomas tik tuo atveju, jeigu Vidinio investicinio fondo 

vieneto vertė pasiekia savo istorinę maksimalią vertę. Šis mokestis lygus 10% 
skirtumo tarp Vieneto vertės ir ankstesnės istorinės maksimalios vertės („High 
Watermark“ mechanizmas), padauginto iš esančių Vienetų skaičiaus. 

PERIODINIAI DUOMENYS 

Veiklos istorija 

Vidinio investicinio fondo metiniai veiklos rodikliai 

 
Apskaičiuojant rodiklius, nėra atsižvelgiama į sutarties sudarymo ir nutraukimo mokesčius. 

Įspėjimas: praėjusių metų rodikliai negali būti laikomi pagrindu būsimo investicinio 
rezultato prognozei. 

Bendrasis išlaidų 
koeficientas 
(TER) 

Bendrųjų išlaidų ir vidutinės grynosios aktyvų vertės santykis  

2015 2016 2017 
3,11% 2,37% 2,61% 
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Esminiai sutarties duomenys 
Specialioji informacija 

 
Skirsnis „Specialioji informacija“ pateikiamas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma specialioji informacija, susijusi su investavimo kryptimis.   

 

Pavadinimas  Team Amundi 

Fondo valdytojas Bendrovė Vidinio investicinio fondo „Team Amundi“ valdymą patikėjo „Amundi 
Investments Management S.G.R.p.A.“ Piazza Cavour 2, 20122 – Milanas, Italija. 

Kita informacija 

Vidinio investicinio fondo „Team Amundi“ kodas: AC03. 

Bazinė valiuta: euras. 

Fondas įsteigtas 2013 m. balandžio 2 d. Tai - lėšų kaupimo fondas.  

Draudėjas gali pasirinkti investuoti į šį Vidinį investicinį fondą Sutarties pasirašymo 
metu arba vėliau.   

Būtina sumokėti pradinę vienkartinę Draudimo įmoką, kuri yra ne mažesnė nei 5 000 
eurų, arba mokėti reguliarias Draudimo įmokas (ne mažiau nei 600 eurų per metus).   

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir reguliarių Draudimo įmokų mokėjimo 
laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo įmokų skaičius. Draudėjas gali 
sustabdyti ir iš naujo aktyvuoti Planą (tokiu atveju Planas pratęsiamas tokiam 
mokėjimo laikotarpiui, už kurį, sustabdžius Planą, Draudimo įmokos nebuvo gautos). 

Šios investavimo krypties tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas.  

Ši investavimo kryptis rekomenduojama tiems, kurie siekia kapitalo prieaugio iš 
ilgalaikių investicijų, ir yra linkę toleruoti didesnę už vidutinę investavimo riziką. 

Finansinio investavimo struktūra ir rizika  

Valdymo tipas 

Valdymo tipas        Lankstus. 

Investavimo tikslas  

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra 
lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių Vidinio 
investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet kokiu atveju 
investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal su šia 
investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį, ypač pasirenkant 
kolektyvinio investavimo subjektus, kuriuos administruoja 
„Amundi Investments Management“ bendrovė, ir 
investuojant kita nei euras valiuta.   

Rekomenduojama 
investavimo trukmė 

Ilga. 

Rizikos profilis 
Rizikos lygis 

 

Žemesnė rizika                                                             Aukštesnė rizika 

 

Paprastai mažesnė                                                                                 Paprastai didesnė 
Investicinė grąža                                                                                     investicinė grąža 
 

 

 

Vidutinis. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio fondo 
riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius modelius, 
atitinkančius konkrečią investavimo kryptį ir nurodančius 
potencialaus Vidinio investicinio fondo veiklos rodiklių 
kintamumo lygį. Kokybinė skalė apibūdinama naudojant 
šiuos būdvardžius: žemas, žemas-vidutinis, vidutinis, 

1 2 5 4 3 6 
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vidutinis-aukštas, aukštas ir labai aukštas.   

Investavimo 
strategija 

Kategorija  Lanksti. 

Pagrindinės finansinių 
priemonių rūšys  

„Darta Saving Life Assurance“ investuoja Vidinio investicinio 
fondo turtą pagal Airijos teisės aktų nustatytas investavimo 
taisykles, kurių Bendrovė turi laikytis, vadovaudamasi Airijos 
Finansinių paslaugų priežiūros institucijos nurodymais. 
Investavimas į šį Vidinio investicinio fondo turtą  gali 
prieštarauti atitinkamoms Lietuvos teisės aktų, 
reglamentuojančių gyvybės draudimą, nuostatoms (jeigu 
tokių yra).    

Bet kokiu atveju Vidinio investicinio fondo turtas, daugiausia 
išreikštas eurais, investuojamas be jokių apribojimų, kalbant 
apie investicijų portfelio paskirstymą tarp pinigų rinkos, 
fiksuotų pajamų ir nuosavybės vertybinių popierių klasių, 
jeigu tai sutampa su pasirinktais investavimo tikslais ir rizikos 
profiliu.   

Jeigu Vidinis investicinis fondas investuoja į  kolektyvinio 
investavimo subjektų (KIS) vienetus, jie taip pat gali būti 
parenkami iš tų, kuriuos valdo turto valdymo bendrovės 
Grupėje, kuriai priklauso „Darta Saving“. Vidinis investicinis 
fondas gali investuoti į neįtrauktą į biržos prekybos sąrašus 
turtą, tačiau tam taikomi atitinkami teisės aktų nustatyti 
apribojimai. 

Geografiniai regionai 
Vidinio investicinio fondo investicijoms netaikomi jokie 
geografiniai apribojimai. Taip pat galima investuoti į 
besivystančių šalių finansines priemones.   

Emitentų kategorijos 
Emitentų, į kurių finansines priemones Fondas gali investuoti, 
kategorijoms netaikomi jokie apribojimai. 

Išvestiniai sandoriai 

Vidinis investicinis fondas investuoja į išvestines finansines 
priemones, norėdamas sumažinti investavimo riziką ir 
efektyviau valdyti investicijų portfelį, nedarant įtakos 
Investicinio Fondo tikslui, rizikos lygiui ir kitoms ypatybėms.   

Garantija 

Draudimo bendrovė neteikia jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos 
grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad Draudėjo susigrąžintų investuotų lėšų vertė 
bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės 
rizikos.  

DRAUDIMO SUTARTIES IŠLAIDOS 

Draudimo 
sutarties išlaidų 
aprašymas 

Pagal Draudimo sutartį Draudėjas apmoka žemiau nurodytas išlaidas. 3.00% 
aptarnavimo mokestis (Draudimo sutarties paruošimo išlaidoms padengti) yra 
išskaičiuojamas iš vienkartinės Draudimo įmokos, papildomų Draudimo įmokų ir visų 
reguliarių Draudimo įmokų.   

Vidinio investicinio fondo išlaidos: 

 Metinis administravimo mokestis: 1.40%; 

 Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, siekia ne daugiau nei 2.50% per metus, 
konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios aktyvų vertės 
procentu. Bet kokios iš Investicinių fondų valdytojų gaunamos pajamos yra pilnai 
reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.   

 Kitos Vidinio investicinio fondo išlaidos:   



TEAM   

Puslapis 41 iš 59 

a) investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos;  
b) administravimo išlaidos ir kitos specialiosios kolektyvinio investavimo subjektų, į 

kuriuos investuojamas turtas, išlaidos. Tiksliau tariant, kiekvienas kolektyvinio 
investavimo subjektas patiria atitinkamos investicinio vieneto vertės paskelbimo 
išlaidas, su vertybiniais popieriais susijusių sandorių tarpininkavimo išlaidas, 
teisinės pagalbos išlaidas ir mokesčius, fiksuotus administravimo ir kitus 
mokesčius;  

c) tarpininkavimo mokesčiai ir konkretaus investavimo išlaidos;   
d) sėkmės mokestis, kuris taikomas tik tuo atveju, jeigu Vidinio investicinio fondo 

vieneto vertė pasiekia savo istorinę maksimalią vertę. Šis mokestis lygus 10% 
skirtumo tarp Vieneto vertės ir ankstesnės istorinės maksimalios vertės („High 
Watermark“ mechanizmas), padauginto iš esančių Vienetų skaičiaus. 

PERIODINIAI DUOMENYS 

Veiklos istorija 

Vidinio investicinio fondo metiniai veiklos rodikliai 

 
Apskaičiuojant rodiklius, nėra atsižvelgiama į sutarties sudarymo ir nutraukimo mokesčius. 

Įspėjimas: praėjusių metų rodikliai negali būti laikomi pagrindu būsimo investicinio 
rezultato prognozei. 

Bendrasis išlaidų 
koeficientas (TER) 

Bendrųjų išlaidų ir vidutinės grynosios aktyvų vertės santykis  

2015 2016 2017 
3,27% 2,43% 2,55% 
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Esminiai sutarties duomenys 
Specialioji informacija 

 
Skirsnis „Specialioji informacija“ pateikiamas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma specialioji informacija, susijusi su investavimo kryptimis.   

 

Pavadinimas  X-TEAM ALLIANZGI Strategy 50 

Fondo valdytojas Darta Saving Life Assurance dac, Maple House, Temple Road, Blackrock, Dublinas, 
Airija. 

Kita informacija 

Vidinio investicinio fondo „X-TEAM ALLIANZGI Strategy 50“ kodas: AD49. 

Bazinė valiuta: euras. 

Fondas įsteigtas 2013 m. gruodžio 30 d. Tai - lėšų kaupimo fondas.  

Draudėjas gali pasirinkti investuoti į šį Vidinį investicinį fondą Sutarties pasirašymo 
metu arba vėliau.   

Būtina sumokėti pradinę vienkartinę Draudimo įmoką, kuri yra ne mažesnė nei 5 000 
eurų, arba mokėti reguliarias Draudimo įmokas (ne mažiau nei 600 eurų per metus).   

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir reguliarių Draudimo įmokų mokėjimo 
laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo įmokų skaičius. Draudėjas gali 
sustabdyti ir iš naujo aktyvuoti Planą (tokiu atveju Planas pratęsiamas tokiam 
mokėjimo laikotarpiui, už kurį, sustabdžius Planą, Draudimo įmokos nebuvo gautos). 

Šios investavimo krypties tikslas – vidutinės trukmės ir ilgalaikis kapitalo augimas.  

Ši investavimo kryptis rekomenduojama tiems, kurie siekia kapitalo prieaugio iš 
vidutinės trukmės ir ilgalaikių investicijų, ir yra linkę toleruoti šiek tiek didesnę už 
vidutinę investavimo riziką. 

Finansinio investavimo struktūra ir rizika  

Valdymo tipas 

Valdymo tipas        Lankstus. 

Investavimo tikslas  

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra 
lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių Vidinio 
investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet kokiu atveju 
investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal su šia 
investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį, ypač investuojant 
į vieną ar daugiau  „Sicav Allianz European Pension 
Investments“ subfondų, kuriuos administruoja „Allianz Global 
Investors Luxembourg S.A.“.  

Rekomenduojama 
investavimo trukmė 

Vidutinė-ilga. 

Rizikos profilis 
Rizikos lygis 

 

Žemesnė rizika                                                             Aukštesnė rizika 

 

Paprastai mažesnė                                                                                 Paprastai didesnė 

Investicinė grąža                                                                                     investicinė grąža 

 
 

Vidutinis. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio fondo 
riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius modelius, 
atitinkančius konkrečią investavimo kryptį ir nurodančius 
potencialaus Vidinio investicinio fondo veiklos rodiklių 
kintamumo lygį. Kokybinė skalė apibūdinama naudojant 
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šiuos būdvardžius: žemas, žemas-vidutinis, vidutinis, 
vidutinis-aukštas, aukštas ir labai aukštas.   

Investavimo 
strategija 

Kategorija  Lanksti. 

Pagrindinės finansinių 
priemonių rūšys  

„Darta Saving Life Assurance“ investuoja Vidinio investicinio 
fondo turtą pagal Airijos teisės aktų nustatytas investavimo 
taisykles, kurių Bendrovė turi laikytis, vadovaudamasi Airijos 
Finansinių paslaugų priežiūros institucijos nurodymais. 
Investavimas į šį Vidinio investicinio fondo turtą  gali 
prieštarauti atitinkamoms Lietuvos teisės aktų, 
reglamentuojančių gyvybės draudimą, nuostatoms (jeigu 
tokių yra).    

Bet kokiu atveju Vidinio investicinio fondo turtas, daugiausia 
išreikštas eurais, proporcingai investuojamas į fiksuotų 
pajamų ir nuosavybės vertybinių popierių klases, jeigu tai 
sutampa su pasirinktais investavimo tikslais ir rizikos profiliu.   

Jeigu Vidinis investicinis fondas investuoja į  kolektyvinio 
investavimo subjektų (KIS) vienetus, jie taip pat gali būti 
parenkami iš tų, kuriuos valdo turto valdymo bendrovės 
Grupėje, kuriai priklauso „Darta Saving“. Vidinis investicinis 
fondas gali investuoti į neįtrauktą į biržos prekybos sąrašus 
turtą, tačiau tam taikomi atitinkami teisės aktų nustatyti 
apribojimai. 

Geografiniai regionai 
Vidinio investicinio fondo investicijoms netaikomi jokie 
geografiniai apribojimai. Taip pat galima investuoti į 
besivystančių šalių finansines priemones.   

Emitentų kategorijos 
Emitentų, į kurių finansines priemones Fondas gali investuoti, 
kategorijoms netaikomi jokie apribojimai. 

Išvestiniai sandoriai 

Vidinis investicinis fondas investuoja į išvestines finansines 
priemones, norėdamas sumažinti investavimo riziką ir 
efektyviau valdyti investicijų portfelį, nedarant įtakos 
Investicinio Fondo tikslui, rizikos lygiui ir kitoms ypatybėms.   

Garantija 

Draudimo bendrovė neteikia jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos 
grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad Draudėjo susigrąžintų investuotų lėšų vertė 
bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės 
rizikos.  

DRAUDIMO SUTARTIES IŠLAIDOS 

Draudimo 
sutarties išlaidų 
aprašymas 

Pagal Draudimo sutartį Draudėjas apmoka žemiau nurodytas išlaidas. 3.00% 
aptarnavimo mokestis (Draudimo sutarties paruošimo išlaidoms padengti) yra 
išskaičiuojamas iš vienkartinės Draudimo įmokos, papildomų Draudimo įmokų ir visų 
reguliarių Draudimo įmokų.   

Vidinio investicinio fondo išlaidos: 

 Metinis administravimo mokestis: 1.65%; 

 Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, siekia ne daugiau nei 2.50% per metus, 
konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios aktyvų vertės 
procentu. Bet kokios iš Investicinių fondų valdytojų gaunamos pajamos yra pilnai 
reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.   

 Kitos Vidinio investicinio fondo išlaidos:   

a) investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos;  
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b) administravimo išlaidos ir kitos specialiosios kolektyvinio investavimo subjektų, į 
kuriuos investuojamas turtas, išlaidos. Tiksliau tariant, kiekvienas kolektyvinio 
investavimo subjektas patiria atitinkamos investicinio vieneto vertės paskelbimo 
išlaidas, su vertybiniais popieriais susijusių sandorių tarpininkavimo išlaidas, 
teisinės pagalbos išlaidas ir mokesčius, fiksuotus administravimo ir kitus 
mokesčius;   

c) tarpininkavimo mokesčiai ir konkretaus investavimo išlaidos. 

PERIODINIAI DUOMENYS 

Veiklos istorija 

Vidinio investicinio fondo metiniai veiklos rodikliai 
 

 
Apskaičiuojant rodiklius, nėra atsižvelgiama į sutarties sudarymo ir nutraukimo mokesčius. 

Įspėjimas: praėjusių metų rodikliai negali būti laikomi pagrindu būsimo investicinio 
rezultato prognozei. 

Bendrasis išlaidų 
koeficientas (TER) 

Bendrųjų išlaidų ir vidutinės grynosios aktyvų vertės santykis  

2015 2016 2017 
2,17% 2,15% 2,17% 
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Esminiai sutarties duomenys 
Specialioji informacija 

 
Skirsnis „Specialioji informacija“ pateikiamas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma specialioji informacija, susijusi su investavimo kryptimis.   

 

Pavadinimas  X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq. Select 

Fondo valdytojas Darta Saving Life Assurance dac, Maple House, Temple Road, Blackrock, Dublinas, 
Airija. 

Kita informacija 

Vidinio investicinio fondo „X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq. Select“ kodas: AD50. 

Bazinė valiuta: euras. 

Fondas įsteigtas 2013 m. gruodžio 30 d. Tai - lėšų kaupimo fondas.  

Draudėjas gali pasirinkti investuoti į šį Vidinį investicinį fondą Sutarties pasirašymo 
metu arba vėliau.   

Būtina sumokėti pradinę vienkartinę Draudimo įmoką, kuri yra ne mažesnė nei 5 000 
eurų, arba mokėti reguliarias Draudimo įmokas (ne mažiau nei 600 eurų per metus).   

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir reguliarių Draudimo įmokų mokėjimo 
laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo įmokų skaičius. Draudėjas gali 
sustabdyti ir iš naujo aktyvuoti Planą (tokiu atveju Planas pratęsiamas tokiam 
mokėjimo laikotarpiui, už kurį, sustabdžius Planą, Draudimo įmokos nebuvo gautos). 

Šios investavimo krypties tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas.  

Ši investavimo kryptis rekomenduojama tiems, kurie siekia kapitalo prieaugio iš 
ilgalaikių investicijų, ir yra linkę toleruoti didesnę už vidutinę investavimo riziką. 

Finansinio investavimo struktūra ir rizika  

Valdymo tipas 

Valdymo tipas        Lankstus. 

Investavimo tikslas  

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra 
lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių Vidinio 
investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet kokiu atveju 
investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal su šia 
investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį, ypač investuojant 
į vieną ar daugiau  „Allianz Global Investors Fund“ subfondų, 
kuriuos administruoja „Allianz Global Investors Luxembourg 
S.A.“. 

Rekomenduojama 
investavimo trukmė 

Ilga. 

Rizikos profilis 
Rizikos lygis 

 

Žemesnė rizika                                                             Aukštesnė rizika 

 

Paprastai mažesnė                                                                                 Paprastai didesnė 
Investicinė grąža                                                                                     investicinė grąža 

 

 

 

Vidutinis-aukštas. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio 
investicinio fondo riziką ir yra apskaičiuojamas pagal 
kiekybinius modelius, atitinkančius konkrečią investavimo 
kryptį ir nurodančius potencialaus Vidinio investicinio fondo 
veiklos rodiklių kintamumo lygį. Kokybinė skalė 

6 3 2 1 4 5
5
5 
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apibūdinama naudojant šiuos būdvardžius: žemas, žemas-
vidutinis, vidutinis, vidutinis-aukštas, aukštas ir labai aukštas.   

Investavimo 
strategija 

Kategorija  Lanksti, kiek tai susiję su nuosavybės vertybiniais popieriais. 

Pagrindinės finansinių 
priemonių rūšys  

„Darta Saving Life Assurance“ investuoja Vidinio investicinio 
fondo turtą pagal Airijos teisės aktų nustatytas investavimo 
taisykles, kurių Bendrovė turi laikytis, vadovaudamasi Airijos 
Finansinių paslaugų priežiūros institucijos nurodymais. 
Investavimas į šį Vidinio investicinio fondo turtą  gali 
prieštarauti atitinkamoms Lietuvos teisės aktų, 
reglamentuojančių gyvybės draudimą, nuostatoms (jeigu 
tokių yra).    

Bet kokiu atveju Vidinio investicinio fondo turtas, daugiausia 
išreikštas eurais, investuojamas daugiausia į nuosavybės 
vertybinių popierių klasę, jeigu tai sutampa su pasirinktais 
investavimo tikslais ir rizikos profiliu.  Didžiausia Vidinio 
investicinio fondo turto apimtis, kuri gali būti investuojama į 
nuosavybės vertybinius popierius yra 100%. 

Jeigu Vidinis investicinis fondas investuoja į  kolektyvinio 
investavimo subjektų (KIS) vienetus, jie taip pat gali būti 
parenkami iš tų, kuriuos valdo turto valdymo bendrovės 
Grupėje, kuriai priklauso „Darta Saving“. Vidinis investicinis 
fondas gali investuoti į neįtrauktą į biržos prekybos sąrašus 
turtą, tačiau tam taikomi atitinkami teisės aktų nustatyti 
apribojimai. 

Geografiniai regionai 
Vidinio investicinio fondo investicijoms netaikomi jokie 
geografiniai apribojimai. Taip pat galima investuoti į 
besivystančių šalių finansines priemones.   

Emitentų kategorijos 
Emitentų, į kurių finansines priemones Fondas gali investuoti, 
kategorijoms netaikomi jokie apribojimai. 

Išvestiniai sandoriai 

Vidinis investicinis fondas investuoja į išvestines finansines 
priemones, norėdamas sumažinti investavimo riziką ir 
efektyviau valdyti investicijų portfelį, nedarant įtakos 
Investicinio Fondo tikslui, rizikos lygiui ir kitoms ypatybėms.   

Garantija 

Draudimo bendrovė neteikia jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos 
grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad Draudėjo susigrąžintų investuotų lėšų vertė 
bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės 
rizikos.  

DRAUDIMO SUTARTIES IŠLAIDOS 

Draudimo 
sutarties išlaidų 
aprašymas 

Pagal Draudimo sutartį Draudėjas apmoka žemiau nurodytas išlaidas. 3.00% 
aptarnavimo mokestis (Draudimo sutarties paruošimo išlaidoms padengti) yra 
išskaičiuojamas iš vienkartinės Draudimo įmokos, papildomų Draudimo įmokų ir visų 
reguliarių Draudimo įmokų.   

Vidinio investicinio fondo išlaidos: 

 Metinis administravimo mokestis: 1.90%; 

 Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, siekia ne daugiau nei 2.50% per metus, 
konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios aktyvų vertės 
procentu. Bet kokios iš Investicinių fondų valdytojų gaunamos pajamos yra pilnai 
reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.   
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 Kitos Vidinio investicinio fondo išlaidos:   

a) investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos;  
b) administravimo išlaidos ir kitos specialiosios kolektyvinio investavimo subjektų, į 

kuriuos investuojamas turtas, išlaidos. Tiksliau tariant, kiekvienas kolektyvinio 
investavimo subjektas patiria atitinkamos investicinio vieneto vertės paskelbimo 
išlaidas, su vertybiniais popieriais susijusių sandorių tarpininkavimo išlaidas, 
teisinės pagalbos išlaidas ir mokesčius, fiksuotus administravimo ir kitus 
mokesčius;   

c) tarpininkavimo mokesčiai ir konkretaus investavimo išlaidos. 

PERIODINIAI DUOMENYS 

Veiklos istorija 

Vidinio investicinio fondo metiniai veiklos rodikliai 

 
Apskaičiuojant rodiklius, nėra atsižvelgiama į sutarties sudarymo ir nutraukimo mokesčius. 

Įspėjimas: praėjusių metų rodikliai negali būti laikomi pagrindu būsimo investicinio 
rezultato prognozei. 

Bendrasis išlaidų 
koeficientas (TER) 

Bendrųjų išlaidų ir vidutinės grynosios aktyvų vertės santykis  

2015 2016 2017 
2,83% 2,85% 2,87% 
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Esminiai sutarties duomenys 
Specialioji informacija 

 
Skirsnis „Specialioji informacija“ pateikiamas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma specialioji informacija, susijusi su investavimo kryptimis.   

 

Pavadinimas  X-TEAM INVESCO Euro Corp Bond 

Fondo valdytojas Darta Saving Life Assurance dac, Maple House, Temple Road, Blackrock, Dublinas, 
Airija. 

Kita informacija 

Vidinio investicinio fondo „X-TEAM INVESCO Euro Corp Bond“ kodas: AD61. 

Bazinė valiuta: euras. 

Fondas įsteigtas 2013 m. gruodžio 30 d. Tai - lėšų kaupimo fondas.  

Draudėjas gali pasirinkti investuoti į šį Vidinį investicinį fondą Sutarties pasirašymo 
metu arba vėliau.   

Būtina sumokėti pradinę vienkartinę Draudimo įmoką, kuri yra ne mažesnė nei 5 000 
eurų, arba mokėti reguliarias Draudimo įmokas (ne mažiau nei 600 eurų per metus).   

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir reguliarių Draudimo įmokų mokėjimo 
laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo įmokų skaičius. Draudėjas gali 
sustabdyti ir iš naujo aktyvuoti Planą (tokiu atveju Planas pratęsiamas tokiam 
mokėjimo laikotarpiui, už kurį, sustabdžius Planą, Draudimo įmokos nebuvo gautos). 

Šios investavimo krypties tikslas – trumpalaikės-vidutinės trukmės kapitalo augimas.  

Ši investavimo kryptis rekomenduojama tiems, kurie siekia kapitalo prieaugio iš 
trumpalaikių-vidutinės trukmės investicijų. 

Finansinio investavimo struktūra ir rizika  

Valdymo tipas 

Valdymo tipas        Lankstus. 

Investavimo tikslas  

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra 
lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių Vidinio 
investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet kokiu atveju 
investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal su šia 
investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį, ypač investuojant 
į vieną ar daugiau  „Invesco Funds“ subfondų, kuriuos 
administruoja „Invesco Management S.A.“. 

Rekomenduojama 
investavimo trukmė 

Vidutinė-trumpa. 

Rizikos profilis 
Rizikos lygis 

 

Žemesnė rizika                                                             Aukštesnė rizika 

 

Paprastai mažesnė                                                                                 Paprastai didesnė 
Investicinė grąža                                                                                     investicinė grąža 

 

 

 

Žemas-vidutinis. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio 
investicinio fondo riziką ir yra apskaičiuojamas pagal 
kiekybinius modelius, atitinkančius konkrečią investavimo 
kryptį ir nurodančius potencialaus Vidinio investicinio fondo 
veiklos rodiklių kintamumo lygį. Kokybinė skalė 
apibūdinama naudojant šiuos būdvardžius: žemas, žemas-

4 3 1 2 6 5
5
5 
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vidutinis, vidutinis, vidutinis-aukštas, aukštas ir labai aukštas.   

Investavimo 
strategija 

Kategorija  Lanksti, kiek tai susiję su obligacijomis. 

Pagrindinės finansinių 
priemonių rūšys  

„Darta Saving Life Assurance“ investuoja Vidinio investicinio 
fondo turtą pagal Airijos teisės aktų nustatytas investavimo 
taisykles, kurių Bendrovė turi laikytis, vadovaudamasi Airijos 
Finansinių paslaugų priežiūros institucijos nurodymais. 
Investavimas į šį Vidinio investicinio fondo turtą  gali 
prieštarauti atitinkamoms Lietuvos teisės aktų, 
reglamentuojančių gyvybės draudimą, nuostatoms (jeigu 
tokių yra).    

Bet kokiu atveju Vidinio investicinio fondo turtas, daugiausia 
išreikštas eurais, investuojamas daugiausia į fiksuotų pajamų 
klasę, jeigu tai sutampa su pasirinktais investavimo tikslais ir 
rizikos profiliu. Vidinio investicinio fondo turto dalis, 
investuojama į nuosavybės vertybinius popierius yra 0%. 

Jeigu Vidinis investicinis fondas investuoja į  kolektyvinio 
investavimo subjektų (KIS) vienetus, jie taip pat gali būti 
parenkami iš tų, kuriuos valdo turto valdymo bendrovės 
Grupėje, kuriai priklauso „Darta Saving“. Vidinis investicinis 
fondas gali investuoti į neįtrauktą į biržos prekybos sąrašus 
turtą, tačiau tam taikomi atitinkami teisės aktų nustatyti 
apribojimai. 

Geografiniai regionai 
Vidinio investicinio fondo investicijoms netaikomi jokie 
geografiniai apribojimai. Taip pat galima investuoti į 
besivystančių šalių finansines priemones.   

Emitentų kategorijos 
Emitentų, į kurių finansines priemones Fondas gali investuoti, 
kategorijoms netaikomi jokie apribojimai. 

Išvestiniai sandoriai 

Vidinis investicinis fondas investuoja į išvestines finansines 
priemones, norėdamas sumažinti investavimo riziką ir 
efektyviau valdyti investicijų portfelį, nedarant įtakos 
Investicinio Fondo tikslui, rizikos lygiui ir kitoms ypatybėms.   

Garantija 

Draudimo bendrovė neteikia jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos 
grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad Draudėjo susigrąžintų investuotų lėšų vertė 
bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės 
rizikos.  

DRAUDIMO SUTARTIES IŠLAIDOS 

Draudimo 
sutarties išlaidų 
aprašymas 

Pagal Draudimo sutartį Draudėjas apmoka žemiau nurodytas išlaidas. 3.00% 
aptarnavimo mokestis (Draudimo sutarties paruošimo išlaidoms padengti) yra 
išskaičiuojamas iš vienkartinės Draudimo įmokos, papildomų Draudimo įmokų ir visų 
reguliarių Draudimo įmokų.   

Vidinio investicinio fondo išlaidos: 

 Metinis administravimo mokestis: 1.40% 

 Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, siekia ne daugiau nei 2.50% per metus, 
konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios aktyvų vertės 
procentu. Bet kokios iš Investicinių fondų valdytojų gaunamos pajamos yra pilnai 
reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.   

 Kitos Vidinio investicinio fondo išlaidos:   

a) investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos;  
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b) administravimo išlaidos ir kitos specialiosios kolektyvinio investavimo subjektų, į 
kuriuos investuojamas turtas, išlaidos. Tiksliau tariant, kiekvienas kolektyvinio 
investavimo subjektas patiria atitinkamos investicinio vieneto vertės paskelbimo 
išlaidas, su vertybiniais popieriais susijusių sandorių tarpininkavimo išlaidas, 
teisinės pagalbos išlaidas ir mokesčius, fiksuotus administravimo ir kitus 
mokesčius;   

c) tarpininkavimo mokesčiai ir konkretaus investavimo išlaidos. 

PERIODINIAI DUOMENYS 

Veiklos istorija 

Vidinio investicinio fondo metiniai veiklos rodikliai 

 
 

Apskaičiuojant rodiklius, nėra atsižvelgiama į sutarties sudarymo ir nutraukimo mokesčius. 

Įspėjimas: praėjusių metų rodikliai negali būti laikomi pagrindu būsimo investicinio 
rezultato prognozei. 

Bendrasis išlaidų 
koeficientas (TER) 

Bendrųjų išlaidų ir vidutinės grynosios aktyvų vertės santykis  

2015 2016 2017 
2,34% 2,32% 2,33% 
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Esminiai sutarties duomenys 
Specialioji informacija 

 
Skirsnis „Specialioji informacija“ pateikiamas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma specialioji informacija, susijusi su investavimo kryptimis.   

 

Pavadinimas  X-TEAM PIMCO Total Return 

Fondo valdytojas Darta Saving Life Assurance dac, Maple House, Temple Road, Blackrock, Dublinas, 
Airija. 

Kita informacija 

Vidinio investicinio fondo „X-TEAM PIMCO Total Return“ kodas: AD77. 

Bazinė valiuta: euras. 

Fondas įsteigtas 2013 m. gruodžio 30 d. Tai - lėšų kaupimo fondas.  

Draudėjas gali pasirinkti investuoti į šį Vidinį investicinį fondą Sutarties pasirašymo 
metu arba vėliau.   

Būtina sumokėti pradinę vienkartinę Draudimo įmoką, kuri yra ne mažesnė nei 5 000 
eurų, arba mokėti reguliarias Draudimo įmokas (ne mažiau nei 600 eurų per metus).   

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir reguliarių Draudimo įmokų mokėjimo 
laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo įmokų skaičius. Draudėjas gali 
sustabdyti ir iš naujo aktyvuoti Planą (tokiu atveju Planas pratęsiamas tokiam 
mokėjimo laikotarpiui, už kurį, sustabdžius Planą, Draudimo įmokos nebuvo gautos). 

Šios investavimo krypties tikslas – vidutinės trukmės-trumpalaikis kapitalo augimas ir 
vidutinis kapitalo prieaugis.  

Ši investavimo kryptis rekomenduojama tiems, kurie siekia vidutinio dydžio kapitalo 
prieaugio iš vidutinės trukmės-trumpalaikių investicijų. 

Finansinio investavimo struktūra ir rizika  

Valdymo tipas 

Valdymo tipas        Lankstus. 

Investavimo tikslas  

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra 
lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių Vidinio 
investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet kokiu atveju 
investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal su šia 
investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį, ypač investuojant 
į vieną ar daugiau  „SICAV PIMCO Funds: Global Investors 
Series plc“ subfondų, kuriuos administruoja „PIMCO Global 
Advisors (Ireland) Limited“. 

Rekomenduojama 
investavimo trukmė 

Vidutinė-trumpa. 

Rizikos profilis 
Rizikos lygis 

 

Žemesnė rizika                                                   Aukštesnė rizika 

 

Paprastai mažesnė                                                                    Paprastai didesnė 
Investicinė grąža                                                                        investicinė grąža 
 

 

 

Žemas-vidutinis. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio 
investicinio fondo riziką ir yra apskaičiuojamas pagal 
kiekybinius modelius, atitinkančius konkrečią investavimo 
kryptį ir nurodančius potencialaus Vidinio investicinio fondo 
veiklos rodiklių kintamumo lygį. Kokybinė skalė 

4 3 2 1 6 5
5
5 
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apibūdinama naudojant šiuos būdvardžius: žemas, žemas-
vidutinis, vidutinis, vidutinis-aukštas, aukštas ir labai aukštas.   

Investavimo 
strategija 

Kategorija  Lanksti, kiek tai susiję su obligacijomis. 

Pagrindinės finansinių 
priemonių rūšys  

„Darta Saving Life Assurance“ investuoja Vidinio investicinio 
fondo turtą pagal Airijos teisės aktų nustatytas investavimo 
taisykles, kurių Bendrovė turi laikytis, vadovaudamasi Airijos 
Finansinių paslaugų priežiūros institucijos nurodymais. 
Investavimas į šį Vidinio investicinio fondo turtą  gali 
prieštarauti atitinkamoms Lietuvos teisės aktų, 
reglamentuojančių gyvybės draudimą, nuostatoms (jeigu 
tokių yra).    

Bet kokiu atveju Vidinio investicinio fondo turtas, daugiausia 
išreikštas eurais, investuojamas daugiausia į į fiksuotų 
pajamų klasę, jeigu tai sutampa su pasirinktais investavimo 
tikslais ir rizikos profiliu. Vidinio investicinio fondo turto dalis, 
investuojama į nuosavybės vertybinius popierius yra 10%. 

Jeigu Vidinis investicinis fondas investuoja į  kolektyvinio 
investavimo subjektų (KIS) vienetus, jie taip pat gali būti 
parenkami iš tų, kuriuos valdo turto valdymo bendrovės 
Grupėje, kuriai priklauso „Darta Saving“. Vidinis investicinis 
fondas gali investuoti į neįtrauktą į biržos prekybos sąrašus 
turtą, tačiau tam taikomi atitinkami teisės aktų nustatyti 
apribojimai. 

Geografiniai regionai 
Vidinio investicinio fondo investicijoms netaikomi jokie 
geografiniai apribojimai. Taip pat galima investuoti į 
besivystančių šalių finansines priemones.   

Emitentų kategorijos 
Emitentų, į kurių finansines priemones Fondas gali investuoti, 
kategorijoms netaikomi jokie apribojimai. 

Išvestiniai sandoriai 

Vidinis investicinis fondas investuoja į išvestines finansines 
priemones, norėdamas sumažinti investavimo riziką ir 
efektyviau valdyti investicijų portfelį, nedarant įtakos 
Investicinio Fondo tikslui, rizikos lygiui ir kitoms ypatybėms.   

Garantija 

Draudimo bendrovė neteikia jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos 
grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad Draudėjo susigrąžintų investuotų lėšų vertė 
bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės 
rizikos.  

DRAUDIMO SUTARTIES IŠLAIDOS 

Draudimo 
sutarties išlaidų 
aprašymas 

Pagal Draudimo sutartį Draudėjas apmoka žemiau nurodytas išlaidas. 3.00% 
aptarnavimo mokestis (Draudimo sutarties paruošimo išlaidoms padengti) yra 
išskaičiuojamas iš vienkartinės Draudimo įmokos, papildomų Draudimo įmokų ir visų 
reguliarių Draudimo įmokų.   

Vidinio investicinio fondo išlaidos: 

 Metinis administravimo mokestis: 1.40% 

 Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, siekia ne daugiau nei 2.50% per metus, 
konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios aktyvų vertės 
procentu. Bet kokios iš Investicinių fondų valdytojų gaunamos pajamos yra pilnai 
reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.   

 Kitos Vidinio investicinio fondo išlaidos:   
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a) investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos;  
b) administravimo išlaidos ir kitos specialiosios kolektyvinio investavimo subjektų, į 

kuriuos investuojamas turtas, išlaidos. Tiksliau tariant, kiekvienas kolektyvinio 
investavimo subjektas patiria atitinkamos investicinio vieneto vertės paskelbimo 
išlaidas, su vertybiniais popieriais susijusių sandorių tarpininkavimo išlaidas, 
teisinės pagalbos išlaidas ir mokesčius, fiksuotus administravimo ir kitus 
mokesčius;   

c) tarpininkavimo mokesčiai ir konkretaus investavimo išlaidos. 

PERIODINIAI DUOMENYS 

Veiklos istorija 

Vidinio investicinio fondo metiniai veiklos rodikliai 
 

 
 
Apskaičiuojant rodiklius, nėra atsižvelgiama į sutarties sudarymo ir nutraukimo mokesčius. 

Įspėjimas: praėjusių metų rodikliai negali būti laikomi pagrindu būsimo investicinio 
rezultato prognozei. 

Bendrasis išlaidų 
koeficientas (TER) 

Bendrųjų išlaidų ir vidutinės grynosios aktyvų vertės santykis  

2015 2016 2017 
1,92% 1,91% 1,98% 
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Esminiai sutarties duomenys 
Specialioji informacija 

 
Skirsnis „Specialioji informacija“ pateikiamas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma specialioji informacija, susijusi su investavimo kryptimis.   

 

Pavadinimas  X-TEAM PIMCO Diversified Inc 

Fondo valdytojas Darta Saving Life Assurance dac, Maple House, Temple Road, Blackrock, Dublinas, 
Airija. 

Kita informacija 

Vidinio investicinio fondo „X-TEAM PIMCO Diversified Inc“ kodas: AD78. 

Bazinė valiuta: euras. 

Fondas įsteigtas 2013 m. gruodžio 30 d. Tai - lėšų kaupimo fondas.  

Draudėjas gali pasirinkti investuoti į šį Vidinį investicinį fondą Sutarties pasirašymo 
metu arba vėliau.   

Būtina sumokėti pradinę vienkartinę Draudimo įmoką, kuri yra ne mažesnė nei 5 000 
eurų, arba mokėti reguliarias Draudimo įmokas (ne mažiau nei 600 eurų per metus).   

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir reguliarių Draudimo įmokų mokėjimo 
laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo įmokų skaičius. Draudėjas gali 
sustabdyti ir iš naujo aktyvuoti Planą (tokiu atveju Planas pratęsiamas tokiam mokėjimo 
laikotarpiui, už kurį, sustabdžius Planą, Draudimo įmokos nebuvo gautos). 

Šios investavimo krypties tikslas – vidutinės trukmės kapitalo augimas ir vidutinis 
kapitalo prieaugis.  

Ši investavimo kryptis rekomenduojama tiems, kurie siekia vidutinio dydžio kapitalo 
prieaugio iš vidutinės trukmės investicijų. 

Finansinio investavimo struktūra ir rizika  

Valdymo tipas 

Valdymo tipas        Lankstus. 

Investavimo tikslas  

Kadangi Vidinis investicinis fondas pagal savo pobūdį yra 
lankstus, nėra galimybės iš anksto apibrėžti konkrečių 
Vidinio investicinio fondo finansų valdymo kriterijų. Bet 
kokiu atveju investavimo tikslas yra kapitalo augimas pagal 
su šia investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį, ypač 
investuojant į vieną ar daugiau  „SICAV PIMCO Funds: 
Global Investors Series plc“ subfondų, kuriuos 
administruoja „PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited“. 

Rekomenduojama 
investavimo trukmė 

Vidutinė. 

Rizikos profilis 
Rizikos lygis 

 

Žemesnė rizika                                                   Aukštesnė rizika 

 

Paprastai mažesnė                                                                    Paprastai didesnė 
Investicinė grąža                                                                        investicinė grąža 

 

 

Žemas-vidutinis. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio 
investicinio fondo riziką ir yra apskaičiuojamas pagal 
kiekybinius modelius, atitinkančius konkrečią investavimo 
kryptį ir nurodančius potencialaus Vidinio investicinio 
fondo veiklos rodiklių kintamumo lygį. Kokybinė skalė 

4 2 3 1 6 5
5
5 
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apibūdinama naudojant šiuos būdvardžius: žemas, 
žemas-vidutinis, vidutinis, vidutinis-aukštas, aukštas ir 
labai aukštas.   

Investavimo 
strategija 

Kategorija  Lanksti, kiek tai susiję su obligacijomis. 

Pagrindinės finansinių 
priemonių rūšys  

„Darta Saving Life Assurance“ investuoja Vidinio 
investicinio fondo turtą pagal Airijos teisės aktų nustatytas 
investavimo taisykles, kurių Bendrovė turi laikytis, 
vadovaudamasi Airijos Finansinių paslaugų priežiūros 
institucijos nurodymais. Investavimas į šį Vidinio 
investicinio fondo turtą  gali prieštarauti atitinkamoms 
Lietuvos teisės aktų, reglamentuojančių gyvybės draudimą, 
nuostatoms (jeigu tokių yra).    

Bet kokiu atveju Vidinio investicinio fondo turtas, 
daugiausia išreikštas eurais, investuojamas daugiausia į į 
fiksuotų pajamų klasę, jeigu tai sutampa su pasirinktais 
investavimo tikslais ir rizikos profiliu. Vidinio investicinio 
fondo turto dalis, investuojama į nuosavybės vertybinius 
popierius yra 10%. 

Jeigu Vidinis investicinis fondas investuoja į  kolektyvinio 
investavimo subjektų (KIS) vienetus, jie taip pat gali būti 
parenkami iš tų, kuriuos valdo turto valdymo bendrovės 
Grupėje, kuriai priklauso „Darta Saving“. Vidinis 
investicinis fondas gali investuoti į neįtrauktą į biržos 
prekybos sąrašus turtą, tačiau tam taikomi atitinkami 
teisės aktų nustatyti apribojimai. 

Geografiniai regionai 
Vidinio investicinio fondo investicijoms netaikomi jokie 
geografiniai apribojimai. Taip pat galima investuoti į 
besivystančių šalių finansines priemones.   

Emitentų kategorijos 
Emitentų, į kurių finansines priemones Fondas gali 
investuoti, kategorijoms netaikomi jokie apribojimai. 

Išvestiniai sandoriai 

Vidinis investicinis fondas investuoja į išvestines 
finansines priemones, norėdamas sumažinti investavimo 
riziką ir efektyviau valdyti investicijų portfelį, nedarant 
įtakos Investicinio Fondo tikslui, rizikos lygiui ir kitoms 
ypatybėms.   

Garantija 

Draudimo bendrovė neteikia jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos 
grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad Draudėjo susigrąžintų investuotų lėšų vertė 
bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės 
rizikos.  

DRAUDIMO SUTARTIES IŠLAIDOS 

Draudimo 
sutarties išlaidų 
aprašymas 

Pagal Draudimo sutartį Draudėjas apmoka žemiau nurodytas išlaidas. 3.00% 
aptarnavimo mokestis (Draudimo sutarties paruošimo išlaidoms padengti) yra 
išskaičiuojamas iš vienkartinės Draudimo įmokos, papildomų Draudimo įmokų ir visų 
reguliarių Draudimo įmokų.   

Vidinio investicinio fondo išlaidos: 

 Metinis administravimo mokestis: 1.40% 

 Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, siekia ne daugiau nei 2.50% per metus, 
konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios aktyvų vertės 
procentu. Bet kokios iš Investicinių fondų valdytojų gaunamos pajamos yra pilnai 
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reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.   

 Kitos Vidinio investicinio fondo išlaidos:   

a) investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos;  
b) administravimo išlaidos ir kitos specialiosios kolektyvinio investavimo subjektų, į 

kuriuos investuojamas turtas, išlaidos. Tiksliau tariant, kiekvienas kolektyvinio 
investavimo subjektas patiria atitinkamos investicinio vieneto vertės paskelbimo 
išlaidas, su vertybiniais popieriais susijusių sandorių tarpininkavimo išlaidas, 
teisinės pagalbos išlaidas ir mokesčius, fiksuotus administravimo ir kitus 
mokesčius;   

c) tarpininkavimo mokesčiai ir konkretaus investavimo išlaidos. 

PERIODINIAI DUOMENYS 

Veiklos istorija 

Vidinio investicinio fondo metiniai veiklos rodikliai 

 
Apskaičiuojant rodiklius, nėra atsižvelgiama į sutarties sudarymo ir nutraukimo mokesčius. 

Įspėjimas: praėjusių metų rodikliai negali būti laikomi pagrindu būsimo investicinio 
rezultato prognozei. 

Bendrasis išlaidų 
koeficientas 
(TER) 

Bendrųjų išlaidų ir vidutinės grynosios aktyvų vertės santykis  

2015 2016 2017 
2,11% 2,10% 2,13% 
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Esminiai sutarties duomenys 
Specialioji informacija 

 
Skirsnis „Specialioji informacija“ pateikiamas Draudėjui prieš draudimo sutarties pasirašymą. Jame 
nurodoma specialioji informacija, susijusi su investavimo kryptimis.   

 

Pavadinimas  Darta Obiettivo Crescita 

Fondo valdytojas Darta Saving Life Assurance dac, Maple House, Temple Road, Blackrock, Dublinas, 
Airija. 

Kita informacija 

Vidinio investicinio fondo „Darta Obiettivo Crescita“ kodas: AC04. 

Bazinė valiuta: euras. 

Fondas įsteigtas 2016 m. sausio 11 d. Tai - lėšų kaupimo fondas.  

Draudėjas gali pasirinkti investuoti į šį Vidinį investicinį fondą Sutarties pasirašymo 
metu arba vėliau.   

Būtina sumokėti pradinę vienkartinę Draudimo įmoką, kuri yra ne mažesnė nei 5 000 
eurų, arba mokėti reguliarias Draudimo įmokas (ne mažiau nei 600 eurų per metus).   

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir reguliarių Draudimo įmokų mokėjimo 
laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo įmokų skaičius. Draudėjas gali 
sustabdyti ir iš naujo aktyvuoti Planą (tokiu atveju Planas pratęsiamas tokiam 
mokėjimo laikotarpiui, už kurį, sustabdžius Planą, Draudimo įmokos nebuvo gautos). 

Šios investavimo krypties tikslas – vidutinės trukmės kapitalo augimas ir vidutinis 
kapitalo prieaugis bei dalies Vidinio investicinio fondo turto apsauga.  

Ši investavimo kryptis rekomenduojama tiems, kurie siekia kapitalo prieaugio, ir 
suteikia dalinę Vidinio investicinio fondo turto dalies, investuotos į subfondą, apsaugą. 

Finansinio investavimo struktūra ir rizika  

Valdymo tipas 

Valdymo tipas        Lankstus. 

Investavimo tikslas  

Investavimo tikslas yra vidutinis kapitalo augimas pagal su šia 
investavimo kryptimi susijusios rizikos lygį ir dalies Vidinio 
investicinio fondo turto apsauga, daugiausia investuojant į 
„Palladium FCP Crescita Protetta“ subfondą, kurį 
administruoja „Duemme International Luxembourg S.A.“. 
Vidinis investicinis fondas investuoja apie 90% savo turto į 
subfondą. 

Rekomenduojama 
investavimo trukmė 

Vidutinė. 

Rizikos profilis 
Rizikos lygis 

 

Žemesnė rizika                                                             Aukštesnė rizika 

 

Paprastai mažesnė                                                                                 Paprastai didesnė 
Investicinė grąža                                                                                     investicinė grąža 

 

 

Vidutinis. Rizikos lygis rodo bendrą Vidinio investicinio fondo 
riziką ir yra apskaičiuojamas pagal kiekybinius modelius, 
atitinkančius konkrečią investavimo kryptį ir nurodančius 
potencialaus Vidinio investicinio fondo veiklos rodiklių 
kintamumo lygį. Kokybinė skalė apibūdinama naudojant 
šiuos būdvardžius: žemas, žemas-vidutinis, vidutinis, 

4 3 2 1 6 5
5
5 
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vidutinis-aukštas, aukštas ir labai aukštas.   

Investavimo 
strategija 

Kategorija  Lanksti. 

Pagrindinės finansinių 
priemonių rūšys  

„Darta Saving Life Assurance“ investuoja Vidinio investicinio 
fondo turtą pagal Airijos teisės aktų nustatytas investavimo 
taisykles, kurių Bendrovė turi laikytis, vadovaudamasi Airijos 
Finansinių paslaugų priežiūros institucijos nurodymais. 
Investavimas į šį Vidinio investicinio fondo turtą  gali 
prieštarauti atitinkamoms Lietuvos teisės aktų, 
reglamentuojančių gyvybės draudimą, nuostatoms (jeigu 
tokių yra).    

Bet kokiu atveju Vidinio investicinio fondo turtas, daugiausia 
išreikštas eurais, investuojamas be jokių apribojimų, kalbant 
apie investicijų portfelio paskirstymą tarp pinigų rinkos, 
fiksuotų pajamų ir nuosavybės vertybinių popierių klasių, 
jeigu tai sutampa su pasirinktais investavimo tikslais ir rizikos 
profiliu.   

Šio dokumento parengimo metu Vidinis investicinis fondas 
investuoja daugiausia į „Palladium  FCP Crescita Protetta” 
subfondą. 

Šis subfondas siekia kapitalo prieaugio tuo pat metu 
suteikdamas Vidinio investicinio fondo turto dalies, 
investuotos į subfondą, apsaugą, kuri yra lygi 80% pradinės 
investicinio vieneto vertės arba 80% didžiausios investicijų 
krepšelio (portfelio) vertės, kuri kada nors buvo pasiekta (nuo 
pat subfondo įkurimo), priklausomai nuo to, kuri suma yra 
didesnė. 

Subfondo investicijų krepšelio (portfelio) rezultatyvumas gali 
kisti priklausomai nuo: 

- vertybinių popierių ir kito turto, kurio sudėtį laikas 
nuo laiko nusprendžia valdymo bendrovė, porfelio; ir 

- vienos nakties skolinimo eurais palūkanų normų, 
nustatytų remiantis svyravimų kontrolės strategija. 

Šiomis priemonėmis subfondas mažina Vidinio investicinio 
fondo turto, investuoto į subfondą, vertės sumažėjimo riziką. 

Jeigu Vidinis investicinis fondas investuoja į  kolektyvinio 
investavimo subjektų (KIS) vienetus, jie taip pat gali būti 
parenkami iš tų, kuriuos valdo turto valdymo bendrovės 
Grupėje, kuriai priklauso „Darta Saving“. Vidinis investicinis 
fondas gali investuoti į neįtrauktą į biržos prekybos sąrašus 
turtą, tačiau tam taikomi atitinkami teisės aktų nustatyti 
apribojimai. 

Geografiniai regionai 
Vidinis investicinis fondas investuoja daugiausia į Europos ir 
Šiaurės Amerikos rinkas.  

Emitentų kategorijos 
Emitentų, į kurių finansines priemones Fondas gali investuoti, 
kategorijoms netaikomi jokie apribojimai. 

Išvestiniai sandoriai 

Vidinis investicinis fondas investuoja į išvestines finansines 
priemones, norėdamas sumažinti investavimo riziką ir 
efektyviau valdyti investicijų portfelį, nedarant įtakos 
Investicinio Fondo tikslui, rizikos lygiui ir kitoms ypatybėms.   

Garantija Draudimo bendrovė neteikia jokių garantijų dėl minimalios finansinės investicijos 
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grąžos. Todėl egzistuoja tikimybė, kad Draudėjo susigrąžintų investuotų lėšų vertė 
bus mažesnė negu investuota lėšų suma dėl su investicija susijusios finansinės 
rizikos.  

DRAUDIMO SUTARTIES IŠLAIDOS 

Draudimo 
sutarties išlaidų 
aprašymas 

Pagal Draudimo sutartį Draudėjas apmoka žemiau nurodytas išlaidas. 3.00% 
aptarnavimo mokestis (Draudimo sutarties paruošimo išlaidoms padengti) yra 
išskaičiuojamas iš vienkartinės Draudimo įmokos, papildomų Draudimo įmokų ir visų 
reguliarių Draudimo įmokų.   

Vidinio investicinio fondo išlaidos: 

 Metinis administravimo mokestis: 1.40%; 

 Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, siekia ne daugiau nei 2.50% per metus, 
konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios aktyvų vertės 
procentu. Bet kokios iš Investicinių fondų valdytojų gaunamos pajamos yra pilnai 
reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.   

 Kitos Vidinio investicinio fondo išlaidos:   

a) investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos;  
b) administravimo išlaidos ir kitos specialiosios kolektyvinio investavimo subjektų, į 

kuriuos investuojamas turtas, išlaidos. Tiksliau tariant, kiekvienas kolektyvinio 
investavimo subjektas patiria atitinkamos investicinio vieneto vertės paskelbimo 
išlaidas, su vertybiniais popieriais susijusių sandorių tarpininkavimo išlaidas, 
teisinės pagalbos išlaidas ir mokesčius, fiksuotus administravimo ir kitus 
mokesčius;   

c) tarpininkavimo mokesčiai ir konkretaus investavimo išlaidos. 

PERIODINIAI DUOMENYS 

Veiklos istorija 

Vidinio investicinio fondo metiniai veiklos rodikliai 

 
Apskaičiuojant rodiklius, nėra atsižvelgiama į sutarties sudarymo ir nutraukimo mokesčius. 
Įspėjimas: praėjusių metų rodikliai negali būti laikomi pagrindu būsimo investicinio 
rezultato prognozei. 

Bendrasis išlaidų 
koeficientas (TER) 

Bendrųjų išlaidų ir vidutinės grynosios aktyvų vertės santykis  

2015 2016 2017 
n.a. n.a. 2,51% 
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Priedas Nr. 1  

 

Privatumo pranešimas dėl teisinės asmens duomenų apsaugos 

Allianz grupės bendrovė Darta Saving Life Assurance dac (Darta), yra licencijuota Airijos draudimo bendrovė, teikianti 

draudimo paslaugas tarpvalstybiniu mastu. Ji veikia pagal platinimo susitarimus su investicinėmis bendrovėmis, draudimo 

brokeriais ir bankais, taip pat internetu. 

Jūsų privatumo užtikrinimas yra mūsų svarbiausias prioritetas. Remiantis Reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas arba BDAR) 13 ir 14 straipsniais, šiame Privatumo pranešime dėl teisinės asmens duomenų 

apsaugos nurodysime kaip ir kokie asmens duomenys bus renkami, kodėl jie renkami, su kuo jais keičiamasi ar kam jie gali 

būti atskleisti.  

Atidžiai perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.  

1. Kas yra duomenų valdytojas?  

Duomenų valdytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris (vienas ar drauge su 

kitais) nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Darta Savings Life Assurance dac, kurios registruota buveinė yra 

adresu Maple House, Temple Road, Blackrock, Dublin, Ireland (Airija), tel. nr. 0035312422300, el. pašto adresas 

dataprivacy@darta.ie, pagal BDAR yra laikoma duomenų valdytoju.  

2. Kokių rūšių asmens duomenys yra renkami?  

„Darta“ tvarko (renka, įrašo, rūšiuoja, dalinasi ir kitaip naudoja) Draudėjo, Apdraustojo (jei skiriasi nuo Draudėjo) ir Naudos 

gavėjų (toliau bet kuris iš jų taip pat gali būti įvardijamas kaip Duomenų subjektas) asmens duomenis, tokius kaip vardas ir 

pavardė, adresas, lytis, gimimo data, gimimo vieta, telefono numeris, el. pašto adresas, asmens kodas, asmens tapatybės 

dokumento numeris ir banko sąskaitos duomenys (toliau – Duomenys). 

„Darta“ taip pat gali rinkti ir tvarkyti Draudėjo arba Apdraustojo specialių kategorijų asmens duomenis, tokius kaip 

medicininių tyrimų rezultatai, mirties liudijime nurodyta informacija, įrodymų paieška viešuosiuose šaltiniuose apie teistumą 

ar dalyvavimą politikoje.  

3. Kokiu teisiniu pagrindu yra tvarkomi Duomenys? 

Duomenų subjekto ar kitų įgaliotų asmenų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi toliau nurodomais tikslais: 

Tikslas Ar reikalingas aiškus Duomenų subjekto 

sutikimas? 

Ar Duomenų teikimas privalomas? 

Kokios yra atsisakymo pateikti 

Duomenis pasekmės? 

A. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMO IR VYKDYMO TIKSLAI 

Iki sutartinių ir sutartinių įsipareigojimų 

vykdymas, taip pat pareigų, kylančių iš 

draudimo santykių su Duomenų subjektu, 

vykdymas. 

 

Draudimo sutarties vykdymas, įskaitant 

rizikos vertinimą, draudimo įmokų 

surinkimą, sukčiavimo draudimo srityje 

identifikavimą ir prevenciją, taip pat 

tikslams susijusiems su prašymų išmokėti 

draudimo išmokas tvarkymu ir 

apmokėjimu bei išmokų išmokėjimas dėl 

kitų priežasčių. 

 

Specifinių Duomenų subjekto prašymų 

administravimas, taip pat su Draudimo 

sutartimi susijusių ar papildomos naudos  

išmokų teikimas 

.  

 

Taip – „Darta“ turės gauti aiškų sutikimą 

tik dėl „specialių kategorijų asmens 

duomenų“, tokių kaip su Draudėjo ar 

Apdraustojo sveikata susiję duomenys, 

kurie bus renkami ir tvarkomi Europos 

ekonominėje erdvėje (EEE) ar už jos ribų, 

siekiant sudaryti ir administruoti 

Draudimo sutartį.  

 

 

Taip – asmens duomenų pateikimas, 

įskaitant sutikimo tvarkyti su sveikata 

susijusius asmens duomenis, yra 

privalomas. Nesutikus pateikti asmens 

duomenų, „Darta“ gali neturėti galimybės 

vykdyti ir administruoti Draudimo sutartį. 

 

B. ADMINISTRACINIAI TIKSLAI 

mailto:dataprivacy@darta.ie
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Administracinės ar apskaitos tvarkymo 

veiklos vykdymas, taip pat su draudimu 

susijusios veiklos, kurią „Darta“ turi 

leidimą vykdyti, tokios kaip antrinis rizikos 

paskirstymas per bendro draudimo ir/arba 

perdraudimo bendroves, vykdymas.  

Ne 

 
Taip – asmens duomenų pateikimas, 

įskaitant sutikimo tvarkyti su sveikata 

susijusius asmens duomenis davimą, yra 

privalomas. Nesutikus pateikti asmens 

duomenų, „Darta“ gali neturėti galimybės 

sudaryti ir administruoti Draudimo sutartį. 

C. ĮSTATYMŲ NUSTATYTI TIKSLAI 

Teisinių prievolių (pvz. mokestinių, 

apskaitos ir administracinių prievolių), 

kurias nustato ES teisės aktai arba 

kompetentingų valstybinių institucijų ar 

kitų valstybės įstaigų nurodymų 

vykdymas.  

 

Ne Taip – asmens duomenų pateikimas 

įstatymų nustatytais tikslais yra 

privalomas. Atsisakymas pateikti asmens 

duomenis užkirstų kelią „Darta“ bendrovei 

vykdyti įstatymų nustatytas prievoles. 

 

D. RINKODAROS TIKSLAI 

Duomenų valdytojo, kitų „Allianz“ grupės 

bendrovių ar pasirinktų trečiųjų asmenų 

rinkodaros veiklos vykdymas, siunčiant 

reklaminę medžiagą, atliekant tiesioginius 

pardavimus, rinkos tyrimus, siunčiant 

komercinius pranešimus apie „Darta“ 

paslaugas ir produktus, taip pat „Allianz“ 

grupės arba trečiųjų asmenų („Darta“ 

verslo partnerių) siūlomus produktus ir 

paslaugas tradicinėmis ir (arba) nuotolinio 

ryšio priemonėmis (pvz., elektroniniu 

paštu, telefonu ir bet kuriomis kitomis 

elektroninių ryšių priemonėmis). 

 

Taip – Darta turi gauti aiškų sutikimą iš 

Duomenų subjekto 

Ne – asmens duomenų pateikimas 

rinkodaros tikslais nėra privalomas. Jų 

nepateikus, Draudėjas negalėtų gauti jam 

pritaikytų rinkodaros pranešimų.  

 

Tiems pirmiau nurodytiems tikslams, kur yra nurodyta, kad „Darta“  nereikalauja aiškaus Duomenų subjekto sutikimo, 

asmens duomenys yra tvarkomi teisėtų interesų pagrindu (žr. pirmiau nurodytus 3.A ir 3.B punktus) ir/arba vykdant teisines 

prievoles (žr. pirmiau nurodytą 3C punktą). 

Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu atšaukti bet kokį savo duotą sutikimą, kaip nurodyta šio Privatumo pranešimo dėl 

teisinės asmens duomenų apsaugos 8 skirsnyje.  

4. Kaip duomenys yra renkami ir tvarkomi? 

„Darta“ renka asmens duomenis tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir / arba iš toliau nurodomų organizacijų ir asmenų: 

draudimo produktų platinimo grandinės lygmenyje veikiančių bendrovių, draudimo brokerių, medikų, slaugos įstaigų ir 

ligoninių personalo, kitų medicinos įstaigų, globos įstaigų, privalomojo sveikatos draudimo fondų, profesinių asociacijų ir 

valstybinių institucijų. 

Asmens duomenys visais pirmiau nurodytais tikslais yra tvarkomi rankiniu būdu arba elektroninėmis priemonėmis, kurios yra 

tinkamos šių asmens duomenų saugojimui, apsaugai ir perdavimui. Šiuo tikslu yra imamasi visų reikiamų apsaugos 

priemonių, kad būtų užtikrintas pakankamas saugumo lygis užkertant kelią neteisėtai prieigai prie asmens duomenų, jų 

praradimui ar netyčiniam sunaikinimui. 

Šiuo tikslu prieiga prie „Darta“ duomenų bazių ir įrašų yra apribota, ją suteikiant tik: i) konkretiems Darta darbuotojams, 

įgaliotiems tvarkyti asmens duomenis; (ii) asmenims, nepriklausantiems „Darta“ bendrovei, kurie yra draudimo paslaugų 

grandinės dalis arba paslaugas teikiančioms bendrovėms, kurie kiekvienu atveju gali veikti kaip nepriklausomi duomenų 

valdytojai arba pagalbiniai duomenų tvarkytojai. 

5. Kas turės prieigą prie Duomenų?  

Šio Privatumo pranešimo dėl teisinės asmens duomenų apsaugos 3.A, 3.B ir 3.C punktuose nurodytais tikslais Duomenų 

subjekto Duomenys gali būti atskleidžiami toliau nurodytiems asmenims, veikiantiems kaip nepriklausomi duomenų 

valdytojai: valstybinėms institucijoms ir organizacijoms, kitiems draudikams, bendradraudikams, perdraudikams, 

konsorciumams ir prekybos asociacijoms, draudimo brokeriams, bankams, biržos brokeriams ir turto valdymo bendrovėms. 
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Šio Privatumo pranešimo dėl teisinės asmens duomenų apsaugos 3.A, 3.B ir 3.C punktuose nurodytais tikslais Duomenų 

subjekto Duomenys taip pat gali būti atskleidžiami toliau nurodytiems asmenims, veikiantiems pagal mūsų nurodymus kaip 

duomenų tvarkytojai: „Allianz“ grupės nariams, draudimo produktų platinimo grandinės lygmenyje veikiančioms 

bendrovėms; techniniams konsultantams ir kitiems asmenims, teikiantiems pagalbines paslaugas „Darta“ vardu, tokiems kaip 

patarėjai teisės klausimais, ekspertai ir medikai; finansinių atsiskaitymų agentūroms; draudžiamųjų įvykių administravimo, 

išmokų koregavimo ir mokėjimo agentūroms; teisiniams konsultantams ir pagalbos centrams; sertifikuotoms klinikoms; 

duomenų saugojimo bendrovėms ar IT paslaugų teikėjams; pašto paslaugas teikiančioms bendrovėms; audito bendrovėms ir 

konsultantams; verslo informacijos centrams, atliekantiems finansinės rizikos analizes; sukčiavimo prevencijos kontrolės 

agentūroms; skolų išieškojimo agentūroms/antstoliams. 

Šio Privatumo pranešimo dėl teisinės asmens duomenų apsaugos 3.D punkte nurodytais tikslais Duomenų subjekto 

Duomenys gali būti atskleidžiami toliau nurodytiems asmenims, veikiantiems pagal mūsų nurodymus kaip duomenų 

tvarkytojai: reklamos paslaugų teikėjams ir reklamos tinklams, tam, kad vietos teisės aktų leidžiama apimtimi, atsižvelgiant į 

Duomenų subjekto su tiesiogine rinkodara susijusias parinktis, būtų galima siųsti reklaminius pranešimus Duomenų 

subjektui. 

Nuolat atnaujinamas minėtų asmenų sąrašas yra pateikiamas nemokamai Duomenų subjekto prašymu, kreipiantis į Darta šio 

Privatumo pranešimo dėl teisinės asmens duomenų apsaugos 9 skirsnyje nurodytais kontaktais. 

6. Kur bus tvarkomi Duomenys?   

Asmens duomenis šio pranešimo 5 skirsnyje nurodyti asmenys gali tvarkyti tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek už 

jos ribų, visada laikantis sutartinių konfidencialumo ir saugumo įsipareigojimų, nustatytų remiantis duomenų apsaugą 

reglamentuojančiais taikomais teisės aktais ir taisyklėmis. „Darta“ neatskleidžia asmens duomenų asmenims, kurie nėra 

įgalioti juos tvarkyti. 

Kai „Darta“ perduoda asmens duomenis kitai Allianz grupės bendrovei jų tvarkymui už EEE ribų, ji tai atlieka remdamasi 

„Allianz“ patvirtintomis bendrovei privalomomis taisyklėmis, vadinamomis „Allianz privatumo standartu“ („Allianz BCR 

taisyklės“), kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą ir yra teisiškai privalomos visoms Allianz grupės bendrovėms. 

Susipažinti su „Allianz BCR taisyklėmis“ ir Allianz grupės bendrovių, kurios šiomis taisyklėmis vadovaujasi, sąrašu galima 

pateikus prašymą 9 skirsnyje nurodytais kontaktaisTais atvejais, kai Allianz BCR taisyklės netaikomos, „Darta“ imasi kitų 

priemonių, siekdama užtikrinti, kad asmens duomenų perdavimui už EEE ribų būtų užtikrintas tinkamas apsaugos lygis, 

lygiavertis EEE užtikrinamam apsaugos lygiui. Dėl išsamios informacijos apie tai, kokias apsaugos priemones „Darta“ taiko 

tokiam asmens duomenų perdavimui (pavyzdžiui, standartines sutarčių sąlygas), galite kreiptis į „Darta“ šio Privatumo 

pranešimo dėl teisinės asmens duomenų apsaugos 9 skirsnyje nurodytais kontaktais. 

7. Kiek ilgai bus saugomi Duomenys? 

Asmens duomenys, surinkti vadovaujantis šio Privatumo pranešimo dėl teisinės asmens duomenų apsaugos 3.A 3.B, 3.C ir 3.D 

punktais yra saugomi Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant Draudimo sutarties pratęsimus) ir 10 metų po 

Draudimo sutarties termino pasibaigimo, jos nutraukimo, prašymo sudaryti Draudimo sutartį atšaukimo, išskyrus atvejus, kai 

ilgesnis saugojimo laikotarpis yra reikalingas sprendžiant galimus ginčus, vykdant kompetentingų institucijų prašymus ar 

vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais. 

Pasibaigus asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, duomenys yra ištrinami arba nuasmeninami.  

8. Kokios yra Duomenų subjekto teisės susijusios su jo asmens duomenų tvarkymu? 

Kaip nurodo asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys taikytini teisės aktai, Duomenų subjektas turi teisę: 
 susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir sužinoti asmens duomenų šaltinius, asmens duomenų 

tvarkymo tikslus, duomenų valdytojo (-ų) duomenis, duomenų tvarkytoją (-us) ir asmenis, kuriems asmens 

duomenys gali būti atskleidžiami; 

 bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu; 

galimybė atšaukti sutikimą neapima tokių atvejų, kai tvarkymas yra reikalingas vykdant teisines Duomenų valdytojo 

prievoles, atliekant užduotis, vykdomas viešojo intereso labui, ar vykdant Duomenų valdytojui pavestas viešosios 

valdžios funkcijas; 
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 prašyti atnaujinti ar ištaisyti duomenis, kad jie visada būtų tikslūs; 

 prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis; 

 gauti su juo susijusius asmens duomenis elektroniniu formatu savo reikmėms arba siekiant perduoti šiuos asmens 

duomenis kitam draudikui; arba 

 pateikti skundą mums ir / ar atitinkamai už asmens duomenų apsaugos priežiūrą atsakingai institucijai, laikantis 

nustatytų teisinių sąlygų.   

 
Duomenų subjektas gali įgyvendinti šias teises kreipdamasis į „Darta“ šio Privatumo pranešimo dėl teisinės asmens duomenų 
apsaugos 9 skirsnyje nurodytais kontaktais ir pateikdamas savo vardą ir pavardę, el. pašto adresą, paskyros ID ir prašymo 
tikslą. Duomenų subjektas taip pat gali pateikti prašymą dėl susipažinimo su savo asmens duomenimis, užpildydamas 
Prašymo susipažinti su duomenimis formą, prieinamą šiuo adresu https://www.darta.ie/lt/formos/. 

9. Kaip galima susisiekti su „Darta“?  

Bet kokios užklausos apie tai, kaip yra naudojami asmens duomenys arba kaip pasinaudoti Duomenų subjekto teisėmis gali 
būti adresuojamos Duomenų apsaugos pareigūnui telefonu, el. paštu ar paštu, toliau pateikiamais kontaktais: 
 

Data Protection Officer  
c/o Darta Saving Life Assurance dac 
Maple House 
Temple Road 
Blackrock 
Dublin 
Ireland (Airija) 
Tel. numeris:  00353 1 2422300 
El. paštas:  dataprivacy@darta.ie 
 
10.   Kaip dažnai yra atnaujinamas šis Privatumo pranešimas dėl teisinės asmens duomenų apsaugos?  

Darta reguliariai peržiūri šį Privatumo pranešimą dėl teisinės asmens duomenų apsaugos. Darta užtikrina, kad naujausia šio 

pranešimo versija būtų pasiekiama bendrovės interneto svetainėje https://www.darta.ie/lt/ ir tiesiogiai informuos Duomenų 

subjektus apie bet kokius svarbius pakeitimus, kurie galėtų jiems turėti įtakos ar dėl kurių būtų reikalingas jų sutikimas.  

 Šis Privatumo pranešimas dėl teisinės asmens duomenų apsaugos buvo atnaujintas 18.04.2018 

  

mailto:dataprivacy@darta.ie
https://www.darta.ie/lt/
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Draudimo sutarties sąlygos 

 
 

1 punktas – Draudimo sutarties tikslas 

2 punktas – Draudimo įmokos ir jų investavimo tvarka  

3 punktas – Draudimo sutarties sudarymas 

4 punktas – Vidiniai investiciniai fondai ir investicinio vieneto vertė 

5 punktas – Prašymo sudaryti Draudimo sutartį atšaukimas ir Draudimo sutarties nutraukimas lengvatinėmis 
sąlygomis  

6 punktas – Draudimo sutarties įsigaliojimo data ir galiojimo trukmė 

7 punktas – Draudimo išmokų Apdraustojo mirties atveju apribojimai 

8 punktas –  Prašymas pakeisti Vidinį investicinį fondą (pakeitimas pareikalavus) 

9 punktas – Sutarties išpirkimas 

10 punktas – Draudimo sutarties išlaidos 

11 punktas – Perleidimas, įkeitimas ar perdavimas 

12 punktas – Naudos gavėjai (mirties atveju) 

13 punktas – Bendrovės atliekami mokėjimai 

14 punktas – Draudimo sutarties pakeitimai 

15 punktas –  Vidinio investicinio fondo taisyklių pakeitimai 

16 punktas – Taikytini įstatymai ir jurisdikcija 

17 punktas – Turto neareštuotinumo sąlyga 

18 punktas –  Finansinė rizika 

19 punktas –  Draudimo sutarties dokumentai 

20 punktas –  Pranešimai (korespondencija) 

21 punktas –  Vidinių investicinių fondų sujungimas 

22 punktas – Vidinių investicinių fondų investicinių vienetų vertė 

 

Dokumentai, kurių reikalauja Bendrovė 
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 1 punktas – Draudimo sutarties tikslas 

 „TEAM“ – tai finansinis investicinio draudimo produktas, pagal kurį Draudėjui mokant Draudimo įmokas, 
Bendrovė įsipareigoja Apdraustojo išgyvenimo arba mirties atveju išmokėti draudimo išmoką.  

 

Draudimo išmoka yra paremta Draudimo sutarties verte, kuri savo ruožtu nustatoma pagal Vidinių 
investicinių fondų, su kuriais Draudimo sutartis yra susieta, investicinių vienetų piniginę vertę.  

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie draudimo išmokas Apdraustajam išgyvenus, žr. 7 punktą.  

Jeigu Apdraustasis miršta Draudimo sutarties galiojimo metu, Bendrovė išmoka Naudos gavėjams (mirties atveju) 
tokią sumą, kuri yra lygi Draudimo sutarties piniginei vertei, apskaičiuotai pagal Vidinių investicinių fondų 
investicinių vienetų, kurie yra susieti su Draudimo sutartimi, vertę, apskaičiuojamą penktą darbo dieną po tos 
dienos, kai Bendrovė gauna pranešimą apie Apdraustojo mirtį kartu su Apdraustojo mirties faktą patvirtinančiu 
Mirties liudijimu.  

Draudimo sutarties piniginė vertė yra padidinama, atsižvelgiant į Apdraustojo amžių mirties metu:  

Apdraustojo amžius mirties metu % padidėjimas 

0-65 1.00% 

66-90 0.02% 

virš 90 0.01% 

Gavusi užpildytus dokumentus, kurie yra nurodyti skirsnyje „Dokumentai, kurių reikalauja Bendrovė“ (Draudimo 
sutarties sąlygų pabaigoje), Bendrovė išmoka sutartyje nurodytą Draudimo išmoką.  

Ši Draudimo sutartis negarantuoja Investuoto kapitalo grąžinimo ar minimalaus pelno.  

2 punktas – Draudimo įmokos ir jų investavimo tvarka 

Su sąlyga, kad Draudimo sutarties Įsigaliojimo datą Apdraustasis yra jaunesnis nei 91 metų amžiaus, Draudėjas 
turi pasirinkti vieną iš šių draudimo produkto versijų: 

– pradinės vienkartinės Draudimo įmokos (ne mažiau nei 5 000 eurų) sumokėjimas – CAPITAL versija;  
– reguliarių Draudimo įmokų planas – PLAN versija, pagal kurį įmokos mokamos kasmet, kas pusmetį, kas 

ketvirtį arba kas mėnesį. Minimali suma - 600 eurų per metus, 300 eurų kas šešis mėnesius, 150 eurų kas tris 
mėnesius arba 50 eurų per mėnesį. Minimali suma, kurią galima investuoti į kiekvieną Vidinį investicinį fondą, 
yra 25 eurai.   

Užpildęs Prašymą sudaryti draudimo sutartį, Draudėjas sumoka pradinę Draudimo įmoką Bendrovei, kaip 
nurodyta šio punkto dalyse „Vienkartinė draudimo įmoka (CAPITAL versija)“ ir „Reguliarių draudimo įmokų planas 
(PLAN versija)“.  

Bendrovė, gavusi originalią Prašymo sudaryti draudimo sutartį formą, išnagrinėja Prašymą sudaryti draudimo 
sutartį. 

Jeigu Prašymas sudaryti draudimo sutartį akceptuojamas, Bendrovė investuoja Draudimo įmoką žemiau nurodyta 
tvarka. Draudimo sutartis sudaroma Dubline, Airijoje, Bendrovei investavus pradinę Draudimo įmoką per penkias 
darbo dienas nuo Draudimo įmokos gavimo (kai gautos lėšos yra įskaitomos į Bendrovės banko sąskaitą) arba per 
penkias darbo dienas nuo originalios Prašymo sudaryti draudimo sutartį formos gavimo, priklausomai nuo to, kas 
įvyksta vėliau. Bendrovė išsiųs Draudėjui Investicijų patvirtinimo laišką, informuojantį, kad Draudimo įmoka buvo 
investuota, ir Poliso santrauką.  

Sumokėta Draudimo įmokos suma, išskaičiavus išlaidas, yra padalinama iš pasirinkto Vidinio investicinio fondo 
investicinio vieneto vertės - taip gaunamas Draudėjui priklausančių Vidinio investicinio fondo investicinių vienetų 
skaičius.  

Draudimo sutartis įsigalioja nuo Įsigaliojimo datos, kuri sutampa su Draudimo įmokos Investavimo data, 
vidurnakčio.  

Bendrovei atmetus Prašymą sudaryti draudimo sutartį, Draudimo įmoka Draudėjui banko pavedimu grąžinama 
per 30 dienų į Prašymo sudaryti draudimo sutartį formoje nurodytą banko sąskaitą.   

Vienkartinė draudimo įmoka (CAPITAL versija) 



TEAM   

Puslapis 7 iš 17 

Norėdamas sumokėti vienkartinę Draudimo įmoką Prašymo sudaryti draudimo sutartį formos pasirašymo metu, 
Draudėjas turi užpildyti Prašymo sudaryti draudimo sutartį skirsnį „Vienkartinė bruto draudimo įmoka“.  

Užpildęs Prašymo sudaryti draudimo sutartį formą, Draudėjas sumoka Bendrovei vienkartinę Draudimo įmoką 
banko pavedimu į Bendrovės banko sąskaitą.   

Jeigu Prašymas sudaryti draudimo sutartį akceptuojamas, Bendrovė investuoja sumokėtą vienkartinę Draudimo 
įmoką, atskaičiusi aptarnavimo mokestį, į Vidinius investicinius fondus, remiantis procentiniu Draudimo įmokos 
paskirstymu, kurį Pasiūlymo formoje nurodė Draudėjas.  

Reguliarių draudimo įmokų planas (PLAN versija) 

Norėdamas užsisakyti reguliarių Draudimo įmokų Planą, Draudėjas turi užpildyti Prašymo sudaryti draudimo 
sutartį formos skirsnį „Reguliarių draudimo įmokų Planas“. Čia būtina nurodyti: 

– mokėjimų dažnumą (galima rinktis iš: kas mėnesį/ kas ketvirtį/ kas pusę metų/ kas metus);  

– reguliarios Draudimo įmokos sumą, remiantis minimaliomis, žemiau pateiktoje lentelėje nurodytomis 
sumomis:   

 

Mokėjimų dažnumas Minimali suma eurais 

Kas mėnesį 50 € 
Kas ketvirtį 150 € 
Kas pusę metų 300 € 
Kas metus 600 € 

Nepriklausomai nuo mokėjimų dažnumo, minimali suma, investuojama į kiekvieną Vidinį investicinį fondą yra 
25 eurai;  

– Vidinį investicinį fondą arba Vidinių investicinių fondų grupę (iki 10 Vidinių investicinių fondų), į kurį/kuriuos 
bus investuojamos reguliarios Draudimo įmokos;   

– Plano galiojimo laikotarpį metais, nuo 5 iki 25 metų, su sąlyga, kad Plano pabaigos dieną Apdraustasis bus 
jaunesnis nei 91 metų amžiaus (pavyzdžiui, jeigu Apdraustajam 30 metų, tuomet reguliarių Draudimo įmokų 
mokėjimų plano galiojimo laikotarpis gali būti tarp 5 ir 25 metų, tačiau jeigu Apdraustajam yra 75 metai, 
reguliarių Draudimo įmokų Plano galiojimo terminas turi būti tarp 5 ir 15 metų).   

Plano aktyvavimo data sutampa su Draudimo sutarties Įsigaliojimo data, nurodyta Draudimo Investicijų 
patvirtinimo laiške, t.y. penkta darbo diena nuo pirmosios Draudimo įmokos arba penkta nuo originalios Prašymo 
sudaryti draudimo sutartį formos gavimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliau.  

Kiekviena reguliari Draudimo įmoka, atskaičiavus aptarnavimo mokestį, yra investuojama į Draudėjo pasirinktus 
Vidinius investicinius fondus penktą darbo dieną po lėšų nurašymo nuo Draudėjo banko sąskaitos, su sąlyga, kad 
Draudimo įmokos suma buvo įskaityta į Bendrovės banko sąskaitą. 

Pagal Draudėjo pasirinktą mokėjimų dažnumą ir Plano galiojimo laikotarpį apskaičiuojamas reguliarių Draudimo 
įmokų skaičius: Draudimo įmokų skaičius yra lygus Plano trukmei, išreikštai metais, padaugintai iš mokėjimų 
skaičiaus per vienerius metus.  
Pavyzdžiui, jeigu Draudėjas pasirinko penkerių metų Planą su metinėmis Draudimo įmokomis, yra mokamos 
penkios reguliarios Draudimo įmokos.  

Draudėjo pasirinktas mokėjimų dažnumas rodo intervalus, kuriais yra mokamos reguliarios Draudimo įmokos.  
 
Plano pakeitimai 
Aktyvavus Planą, Draudėjas turi šias galimybes: 
 Investicinių vienetų, įsigytų investavus anksčiau sumokėtas reguliarias Draudimo įmokas, pervedimas į kitą 

pasirinktą Vidinį investicinį fondą. Draudėjas gali pasirinkti kitą Vidinį investicinį fondą (-us) pagal įprastą 
Vidinio investicinio fondo pakeitimo tvarką. Tolimesnės reguliarios Draudimo įmokos ir toliau investuojamos 
pagal Plano, galiojančio pervedimo prašymo gavimo metu, parinktis;   

 Mokėjimų dažnumo pakeitimas. Įsigalioja nuo pirmosios reguliarios Draudimo įmokos, sumokėtos pagal 
Draudimo sutartį po prašymo gavimo. Mokėjimų dažnumo pakeitimas neturi įtakos per metus mokamai 
reguliarių Draudimo įmokų sumai. Primename, kad toks prašymas Bendrovę turi pasiekti bent 30 dienų iki 
Draudimo sutarties Įsigaliojimo metinių dienos;    
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 Vidinių investicinių fondų pakeitimas būsimiems mokėjimams, pateikus Bendrovei prašymą. Įsigalioja nuo 
pirmojo įskaityto mokėjimo, su sąlyga, kad Bendrovė prašymą gaus bent 30 dienų iki kitos nustatytos 
Draudimo įmokos mokėjimo dienos;  

 Reguliarios Draudimo įmokos didinimas likusiam Plano galiojimo laikotarpiui. Šia galimybe galima 
pasinaudoti tik kartą per metus. Įsigalioja nuo pirmojo mokėjimo, su sąlyga, kad Bendrovė prašymą gauna 
bent 30 dienų iki kitos nustatytos Draudimo įmokos mokėjimo dienos. Draudimo įmokos sumos sumažinti 
negalima.   
 

Reguliarių Draudimo įmokų Planas gali būti  laikinai sustabdomas: 
- Draudėjo iniciatyva, bet kuriuo metu po Plano aktyvavimo, bent 30 dienų iki kitos reguliarios Draudimo 

įmokos mokėjimo datos išsiunčiant Bendrovei raštišką prašymą sustabdyti Planą drauge su dokumentais, 
nurodytais Draudimo sutarties sąlygų pabaigoje esančiame skirsnyje „Dokumentai, kurių reikalauja 
Bendrovė“; 

- Bendrovės iniciatyva, automatiškai, dviejų iš eilės neatliktų mokėjimų atveju.  
 
Draudėjas gali bet kuriuo metu iš naujo aktyvuoti Planą, pateikdamas Bendrovei raštišką prašymą. Bendrovė 
aktyvuoja Planą tomis pačiomis sąlygomis ir mokėjimų dažnumu, kurį anksčiau pasirinko Draudėjas, su sąlyga, kad 
nuo prašymo gavimo datos iki kitos Draudimo įmokos mokėjimo datos turi praeiti bent 30 dienų. Tokiu atveju 
Planas yra pratęsiamas tokiam mokėjimo laikotarpiui, už kurį, sustabdžius Planą, Draudimo įmokos nebuvo 
gautos, su sąlyga, kad Apdraustasis Plano pabaigos termino dieną yra ne vyresnis nei 90 metų.   
 

Apdraustojo gyvybės draudimu mirties atveju Bendrovė sustabdo Planą iš karto po Mirties liudijimo gavimo.  
 
Primenama, kad nuo vieno prašymo atlikti nurodytą veiksmą pagal Draudimo sutartį (t.y. vieną iš veiksmų 
susijusių su fondo pakeitimu, daliniu išpirkimu, papildoma Draudimo įmoka ar reguliaria Draudimo įmoka) iki kito 
turi praeiti penkios darbo dienos. Todėl, jeigu prašymas, susijęs su reguliaria Draudimo įmoka, Bendrovę pasiekia 
anksčiau, gavimo data laikoma penkta darbo diena nuo originalaus prašymo gavimo datos.  
 

Papildomos draudimo įmokos (PLAN ir CAPITAL versijos) 

Praėjus mėnesiui po Įsigaliojimo datos, tol kol Apdraustajam gyvybės draudimu nėra suėję 91 metai, Draudėjas 
gali pateikti prašymą sumokėti papildomą Draudimo įmoką, kurios minimali suma yra 1000 eurų. Šiuo tikslu 
reikalaujama užpildyti „Papildomos draudimo įmokos formą“, o mokėjimas turi būti atliekamas banko pavedimu.   

Jeigu Bendrovė sutinka priimti papildomą Draudimo įmoką, ji yra investuojama (Draudimo įmokos Investavimo 
datą) į  minėtoje formoje Draudėjo nurodytus Vidinius investicinius fondus penktą darbo dieną nuo papildomos 
Draudimo įmokos gavimo datos arba penktą darbo dieną nuo originalios papildomos Draudimo įmokos formos 
gavimo datos, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliau. Todėl jeigu prašymas leisti įmokėti papildomą Draudimo 
įmoką atmetamas, Bendrovė grąžina papildomą Draudimo įmoką Draudėjui banko pavedimu per 30 dienų nuo 
mokėjimo datos.    

Primenama, kad nuo vieno prašymo atlikti nurodytą veiksmą pagal Draudimo sutartį (t.y. vieną iš veiksmų 
susijusių su fondo pakeitimu, daliniu išpirkimu, papildoma Draudimo įmoka ar reguliaria Draudimo įmoka) iki kito 
turi praeiti penkios darbo dienos.  
Jeigu papildomos Draudimo įmokos prašymas Bendrovę pasiekia anksčiau, gavimo data laikoma penkta darbo 
diena nuo originalaus prašymo gavimo datos.  

 

3 punktas – Draudimo sutarties sudarymas 

Bendrovė išnagrinėja iš Draudėjo gautą Prašymo sudaryti Draudimo sutartį formą. Jeigu Prašymas priimamas, 
Bendrovė investuoja vienkartinę Draudimo įmoką ir/arba pirmą reguliarią Draudimo įmoką į pasirinktus Vidinius 
investicinius fondus, kaip nurodyta 2 punkte.  

Draudimo sutartis sudaroma Dubline, Airijoje, Bendrovei investavus pradinę Draudimo įmoką, per penkias darbo 
dienas nuo Draudimo įmokos gavimo (kai gautos lėšos yra įskaitomos į Bendrovės banko sąskaitą) arba per 
penkias darbo dienas nuo originalios Prašymo sudaryti Draudimo sutartį formos gavimo, priklausomai nuo to, kas 
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įvyksta vėliau. Bendrovė siunčia Draudėjui Investicijų patvirtinimo laišką, informuojantį, kad Draudimo įmoka buvo 
investuota, ir Poliso santrauką.  

Bendrovei atmetus Prašymą sudaryti Draudimo sutartį, Draudimo įmoka Draudėjui banko pavedimu grąžinama 
per 30 dienų į Prašymo formoje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.   

4 punktas – Vidiniai investiciniai fondai ir investicinių vienetų vertė 

„TEAM“ produktas yra susietas su šiais Vidiniais investiciniais fondais:   

– DARTA CHALLENGE TEAM PIMCO 
– DARTA CHALLENGE TEAM J.P. MORGAN AM 
– DARTA CHALLENGE TEAM BLACKROCK 
– DARTA CHALLENGE TEAM CARMIGNAC 
– DARTA CHALLENGE TEAM PICTET 
– DARTA CHALLENGE TEAM MORGAN STANLEY 
– DARTA CHALLENGE TEAM GAM 
– DARTA CHALLENGE TEAM SCHRODERS 
– DARTA CHALLENGE TEAM INVESCO 
– DARTA CHALLENGE TEAM TEMPLETON 
– TEAM ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 
– TEAM AMUNDI 
– X-TEAM ALLIANZGI STRATEGY 50 
– X-TEAM ALLIANZGI EUR EQ.SELECT 
– X-TEAM INVESCO EURO CORP BOND 
– X-TEAM PIMCO TOTAL RETURN 
– X-TEAM PIMCO DIVERSIFIED INC 
– DARTA OBIETTIVO CRESCITA. 

 

Draudėjas Prašyme sudaryti Draudimo sutartį turi nurodyti procentinį vienkartinės Draudimo įmokos paskirstymą 
įvairiuose Vidiniuose investiciniuose fonduose arba procentinį reguliarių Draudimo įmokų paskirstymą, 
pasirenkant vieną ar daugiau tikslinių vidinių investicinių fondų. 

Norint nustatyti kapitalo dydį, išreikštą investiciniais vienetais, Draudėjo sumokėta neto Draudimo įmoka dalijama 
iš su Draudimo sutartimi susietų Vidinių investicinių fondų investicinių vienetų vertės, galiojančios Įsigaliojimo 
datą.  

Vidinių investicinių fondų investicinio vieneto vertė apskaičiuojama kasdien, remiantis 22 punkte nurodytais 
kriterijais. Bendrovė investicinių vienetų vertę kasdien skelbia savo interneto svetainėje (www.darta.ie/lt/). 
Jeigu dėl tam tikrų aplinkybių nėra įmanoma apskaičiuoti investicinio vieneto vertės, ji apskaičiuojama kitą 
kalendorinę dieną. 

5 punktas – Prašymo sudaryti Draudimo sutartį atšaukimas ir Draudimo sutarties nutraukimas lengvatinėmis 
sąlygomis 

Draudėjas gali atšaukti savo Prašymą sudaryti Draudimo sutartį iki pat Draudimo sutarties sudarymo dienos. 
Norėdamas pasinaudoti atšaukimo teise, Draudėjas turi išsiųsti pranešimą Bendrovei registruotu paštu, faksu ar el. 
paštu su gavimo patvirtinimu, nurodydamas savo vardą, pavardę ir/arba juridinio asmens pavadinimą, Prašymo 
sudaryti Draudimo sutartį numerį ir banko duomenis (IBAN  ir SWIFT kodą) Draudimo įmokos grąžinimui.   

Bendrovė per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos grąžina Draudėjo sumokėtą Draudimo įmoką.   

Draudėjas gali nutraukti Draudimo sutartį lengvatinėmis sąlygomis per 90 dienų nuo Draudimo sutarties 
sudarymo dienos išsiųsdamas Bendrovei pranešimą drauge su dokumentais, nurodytais skirsnyje „Dokumentai, 
kurių reikalauja Bendrovė“ (Draudimo sutarties sąlygų pabaigoje), registruotu paštu ar faksu. Bendrovė per 30 
dienų nuo pranešimo ir atitinkamų dokumentų gavimo dienos grąžina Draudėjui jo sumokėtą Draudimo įmokų 
sumą, perskaičiuotą pagal investavimo rezultatą. Draudėjui išmokama suma yra lygi investicinių vienetų vertei 
penktą darbo dieną po pranešimo, kuriuo Draudimo sutartis nutraukiama lengvatinėmis sąlygomis, gavimo. Ši 
suma gali būti didesnė arba mažesnė už Draudimo įmokų sumą, kuri buvo panaudota perkant investicinius 
vienetus Draudimo sutarties Įsigaliojimo dieną.     
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6 punktas – Draudimo sutarties Įsigaliojimo data ir galiojimo trukmė 

Draudimo sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Bendrovė investuoja pradinę vienkartinę Draudimo įmoką ir/arba 
pirmą reguliarią Draudimo įmoką, vidurnaktį („Įsigaliojimo data“).  
Draudimo sutartis sudaroma visam gyvenimui ir galioja nuo Įsigaliojimo datos iki vieno iš šių įvykių: Draudimo 
sutarties nutraukimo Draudėjo iniciatyva, Apdraustojo mirties arba visiško Draudimo sutarties išpirkimo.  

7 punktas – Draudimo išmokų Apdraustojo mirties atveju apribojimai 

Draudimo sutarties piniginės vertės padidinimas mirties atveju, nurodytas 1 punkte, netaikomas, jeigu 
Apdraustasis miršta:  
a) per šešis mėnesius nuo Draudimo sutarties sudarymo datos; 
b) per pirmuosius penkis Draudimo sutarties galiojimo metus dėl įgyto imunodeficito sindromo (AIDS) ar 

susijusių patologijų. 
c) mirtį lėmė: 

- tyčinis Draudėjo arba Naudos gavėjų teisei prieštaraujantis elgesys;  
- aktyvus Apdraustojo dalyvavimas nusikaltime;   
- aktyvus Apdraustojo dalyvavimas kariniuose veiksmuose, išskyrus atvejus, kai juose dalyvaujama vykdant 

įsipareigojimus Lietuvos vyriausybei;  
- aviacijos nelaimingi atsitikimai, jeigu Apdraustasis keliauja orlaiviu, kuriam nėra leista skristi, arba su 

pilotu, kuris neturi reikiamos licenzijos, arba bet kuriuo kitu atveju, jeigu keliauja kaip įgulos narys;   
- savižudybė, jeigu ji įvyksta per du metus nuo Draudimo sutarties Įsigaliojimo datos.  

Papunktyje a) nurodytu atveju Draudimo išmokų apribojimas netaikomas, jeigu Apdraustojo mirtis yra tiesioginė 
pasekmė, kurią lėmė:  

– viena iš šių ūmių infekcinių ligų, kuria Apdraustasis susirgo po Draudimo sutarties Įsigaliojimo datos: 
šiltinė, paratifas, difterija, skarlatina, tymai, raupai, ūminis poliomielitas, meningitas, pneumonija, 
epideminis encefalitas, juodligė, pogimdyvinė karštinė, dėmėtoji šiltinė, virusinis hepatitas A ir B, 
leptospirozė, cholera, bruceliozė, bakterinė dizinterija, geltonoji karštinė, Q karštinė, salmoneliozė, 
botulizmas, infekcinė mononukleozė, kiaulytė, maras, pasiutligė, kokliušas, raudonukė, generalizuota 
vakcinija, povakcininis encefalitas;   

– anafilaksinis šokas po Draudimo sutarties Įsigaliojimo datos; 
– mirtinas nelaimingas atsitikimas, suprantamas kaip bet koks po Draudimo sutarties Įsigaliojimo datos 

pasireiškęs įvykis, kuris dėl nenumatytų, staigių, smurtinių išorinių aplinkybių sukėlė matomą kūno 
sužalojimą, kuris baigėsi mirtimi. 

 
Jei Draudėjas yra sumokėjęs papildomų Draudimo įmokų, papunktis a) perfrazuojamas taip:  
a)  per šešis mėnesius nuo papildomos Draudimo įmokos sumokėjimo datos; 
Tokiu atveju, Draudimo sutarties piniginės vertės padidinimas Apdraustojo mirties atveju nėra taikomas Draudimo 
sutarties piniginės vertės prieaugiui, susijusiam su per paskutinius šešis mėnesius sumokėtomis papildomomis 
Draudimo įmokomis.  

8 punktas –  Prašymas pakeisti Vidinį investicinį fondą (pakeitimas pareikalavus) 

Praėjus vienam mėnesiui nuo Draudimo sutarties Įsigaliojimo datos, Draudėjas gali prašyti leisti visiškai arba iš 
dalies atsisakyti su vienu ar keliais Vidiniais investiciniais fondais susietų vienetų, kad galėtų perinvestuoti jų 
piniginę vertę į vieną ar kelis kitus Vidinius investicinius fondus, susietus su „TEAM“ produktu. Norėdamas tai 
padaryti, Draudėjas turi išsiųsti Bendrovei „Prašymo pakeisti Vidinį investicinį fondą formą“ bei galiojančio 
tapatybės dokumento abiejų pusių fotokopiją. Draudėjas taip pat gali perskirstyti savo investicijas, nurodydamas 
pageidaujamą paskirstymą Vidiniuose investiciniuose fonduose.  
Pakeitimas vyksta tokiu būdu: 
– pradinių Vidinių investicinių fondų investicinių vienetų piniginė vertė apskaičiuojama pagal Vieneto vertę, kuri 

galiojo penktą darbo dieną po prašymo gavimo datos;  
– apskaičiuota piniginė vertė, atėmus 10 eurų mokestį, jeigu taikytina, padalijama iš naujai pasirinktų Vidinių 

investicinių fondų Vieneto vertės, užfiksuotos tą pačią dieną.   
Pirmasis pakeitimas kiekvienais kalendoriniais metais yra nemokamas.  

Primenama, kad nuo vieno prašymo atlikti nurodytą veiksmą pagal Draudimo sutartį (t.y. vieną iš veiksmų 
susijusių su fondo pakeitimu, daliniu išpirkimu, papildoma Draudimo įmoka ar reguliaria Draudimo įmoka) iki kito 
turi praeiti penkios darbo dienos.  
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Jeigu pakeitimo prašymas Bendrovę pasiekia anksčiau, jo gavimo data laikoma penkta darbo diena nuo originalaus 
prašymo gavimo datos.  
 
9 punktas – Sutarties išpirkimas 

Draudimo sutartis suteikia galimybę Draudėjui reikalauti visiškai arba iš dalies išpirkti Draudimo sutartį, jeigu nuo 
Draudimo sutarties sudarymo datos yra praėję ne mažiau kaip trys mėnesiai. Šiuo tikslu reikia pateikti raštišką 
prašymą ir  dokumentus, kurie yra nurodyti skirsnyje „Dokumentai, kurių reikalauja Bendrovė“ (Draudimo sąlygų 
pabaigoje) 
 

Visiškas išpirkimas 

Išperkamoji suma apskaičiuojama pagal investicinių vienetų, priskirtų Draudimo sutarčiai tą dieną, kai gaunamas 
visiško Draudimo sutarties išpirkimo prašymas, skaičių, padaugintą iš Vieneto vertės penktą darbo dieną nuo 
prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo datos. Išperkamoji suma išmokama per 7 darbo dienas nuo jos 
apskaičiavimo dienos. Visa apskaičiuota išperkamoji suma yra išmokama atskaičius 50 eurų mokestį.  
Išmokėjus pilną išperkamąją sumą Draudimo sutartis yra laikoma nutraukta. 

 

Dalinis išpirkimas 

Draudėjas taip pat turi teisę pasinaudoti Draudimo sutarties dalinio išpirkimo teise, prireikus nurodydamas, kurio 
Vidinio investicinio fondo investiciniai vienetai yra visiškai ar dalinai išperkami, su sąlyga, kad: 

- prašoma suma yra ne mažesnė nei 500 eurų, ir 

- likutinė Draudimo sutarties vertė yra ne mažesnė nei 1 000 eurų.  

Dalinė išperkamoji suma yra apskaičiuojama tokiu pat būdu kaip ir visiško išpirkimo atveju, tačiau mokamas ne 50 
eurų, o 10 eurų mokestis.   

Pažymėtina, kad pirmasis dalinis išpirkimas per kalendorinius metus yra nemokamas.  

Dalinio išpirkimo atveju likusi Draudimo sutarties dalis lieka galioti.   
 
 
Dalinio arba visiško Draudimo sutarties išpirkimo atveju Bendrovė išsiųs Draudėjui laišką, kuriame bus patvirtinami 
šie duomenys: prašymo išpirkti Draudimo sutartį data, išperkamų investicinių vienetų skaičius ir jų Vieneto vertė 
išpirkimo dieną, bendra Išperkamoji suma, bet kokios baudos susijusios su išpirkimu, Išperkamoji suma atėmus 
mokesčius.  
 
Jeigu yra paskirtas neatšaukiamas Naudos gavėjas (žr. 12 punktą Naudos gavėjai), norint pasinaudoti Draudimo 
sutarties išpirkimo teise, būtinas neatšaukiamo Naudos gavėjo raštiškas sutikimas.  

*** 

Primenama, kad nuo vieno prašymo atlikti nurodytą veiksmą pagal Draudimo sutartį (t.y. vieną iš veiksmų 
susijusių su fondo pakeitimu, daliniu išpirkimu, papildoma Draudimo įmoka ar reguliaria Draudimo įmoka) iki kito 
turi praeiti penkios darbo dienos.  
Jeigu dalinio arba visiško išpirkimo prašymas Bendrovę pasiekia anksčiau, gavimo data laikoma penkta darbo 
diena nuo originalaus prašymo gavimo dienos.  

10 punktas –Draudimo sutarties išlaidos 

 
Tiesioginės išlaidos, kurias apmoka Draudėjas: 

a) Draudimo apsaugos, kurią teikia Draudimo sutartis, išlaidos 
Draudimo apsaugos, kurią teikia Draudimo sutaris, kaip nurodyta 1 punkte, išlaidas padengia Bendrovė, taikydama 
administravimo mokestį (žr. punkto c) a. papunktį), t.y.  0.08%. 
 

b) Aptarnavimo mokestis, taikomas vienkartinei draudimo įmokai ir papildomoms draudimo įmokoms  
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3,00% aptarnavimo mokestis išskaičiuojamas iš vienkartinės Draudimo įmokos ir papildomų Draudimo įmokų, 
norint padengti Draudimo sutarties išlaidas. 
 
Aptarnavimo mokestis, taikomas reguliarioms draudimo įmokoms 
3,00% aptarnavimo mokestis išskaičiuojamas iš kiekvienos reguliarios Draudimo įmokos, norint padengti 
Draudimo sutarties sudarymo, Plano paruošimo, reguliarių Draudimo įmokų surinkimo išlaidas.  
 
Esant tam tikroms Bendrovės nustatytoms sąlygoms, aptarnavimo mokestis gali būti sumažinamas arba 
netaikomas.   
 
 Kapitalo išmokėjimo prieš terminą išlaidos (sutarties nutraukimo išlaidos)  
Norint iš dalies arba visiškai išpirkti Draudimo sutartį, taikomi 9 ir 11 punkte nurodyti mokesčiai.  

c) Pakeitimo išlaidos 

Investavimo vienetų keitimo ir perinvestavimo į kitą Vidinį investicinį fondą („pakeitimo“) išlaidos nurodytos 8 
punkte.  

d) Netiesioginės išlaidos, kurias apmoka Draudėjas: 
a. Metinis administravimo mokestis 
Administravimo mokestis apskaičiuojamas kiekvieną dieną. Jis kasdien atskaitomas nuo grynosios Vidinio 
investicinio fondo turto vertės. Kiekvieno Vidinio investicinio fondo metinis administravimo mokestis yra toks: 
 

Vidinis investicinis fondas Metinis administavimo mokestis 
Darta Challenge Team Pimco 1.40% 
Darta Challenge Team J.P. Morgan AM 1.40% 

Darta Challenge Team Blackrock 1.40% 

Darta Challenge Team Carmignac 1.40% 

Darta Challenge Team Pictet 1.40% 

Darta Challenge Team Morgan Stanley 1.40% 

Darta Challenge Team GAM 1.40% 

Darta Challenge Team Schroders 1.40% 

Team Allianz Global Investors 1.40% 

Darta Challenge Team Templeton 1.40% 

Darta Challenge Team Invesco 1.40% 

Team Amundi 1.40% 

X-TEAM ALLIANZGI Strategy 50 1.65% 
X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq. Select 1.90% 
X-TEAM INVESCO Euro Corp bond 1.40% 
X-TEAM PIMCO Total Return  1.40% 
X-TEAM PIMCO Diversified Inc  1.40% 
Darta Obiettivo Crescita 1.40% 

b. Sėkmės mokestis  
sėkmės mokestis taikomas visiems Vidiniams investiciniams fondams; jis taikomas tik tuo atveju, jeigu Vidinio 
investicinio fondo vieneto vertė pasiekia savo istorinę maksimalią vertę. Šis mokestis lygus lentelėje nurodytai 
procentinei reikšmei, taikomai skirtumui tarp Vieneto vertės ir ankstesnės istorinės maksimalios vertės („High 
Watermark“ mechanizmas), padaugintam iš esančių vienetų skaičiaus.  

Vidinis investicinis fondas Sėkmės mokestis 
Darta Challenge Team Pimco 10% 
Darta Challenge Team J.P. Morgan AM 10% 
Darta Challenge Team BlackRock 10% 
Darta Challenge Team Carmignac 10% 
Darta Challenge Team Pictet 10% 

Darta Challenge Team Morgan Stanley 10% 

Darta Challenge Team GAM 10% 
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Vidinis investicinis fondas Sėkmės mokestis 

Darta Challenge Team Schroders 10% 

Team Allianz Global Investors 10% 

Darta Challenge Team Templeton 10% 

Darta Challenge Team Invesco 10% 

Team Amundi 10% 

 

c. Kitos išlaidos, kurias patiria Vidiniai investiciniai fondai 
Kitas Vidinių investicinių fondų išlaidas sudaro: 
- investicinių vienetų administravimo, saugojimo ir skelbimo išlaidos; 
- išlaidos, susijusios su investicinio fondo turto pirkimu ir pardavimu, bei kitos tiesiogiai susijusios išlaidos;  
- administravimo išlaidos ir kitos išlaidos, taikomos kolektyvinio investavimo subjektų, į kuriuos yra 

investuojamas turtas. Administravimo mokesčiai, kuriuos taiko KIS, per metus siekia ne daugiau nei 2.50%, 
konkretus jų dydis išreiškiamas atitinkamo KIS kasdieninės grynosios aktyvų vertės procentu. Bet kokios iš 
Investicinių fondų valdytojų gaunamos pajamos yra pilnai reinvestuojamos į Vidinį investicinį fondą.    

 
11 punktas – Perleidimas, įkeitimas arba perdavimas  

Draudėjas gali perleisti arba įkeisti iš Draudimo sutarties atsirandančias turtines teises tretiesiems asmenims. 
Sandoris įsigalioja tik tada, kai Bendrovė užregistruoja perdavimo/įkeitimo faktą specialiame Draudimo sutarties 
priede, kuris tampa neatsiejama Draudimo sutarties dalimi. Įkeitimo atveju, norint atšaukti, išpirkti Draudimo 
sutartį ar pakeisti Vidinį Investicinį fondą, būtinas rašytis kreditoriaus arba suinteresuotos šalies sutikimas.  
 
12 punktas – Naudos gavėjai (mirties atveju) 

Draudėjas, pildydamas Prašymo sudaryti Draudimo sutartį formą, nurodo Naudos gavėjus (mirties atveju). Jis gali 
bet kuriuo metu atšaukti ir paskirti naujus Naudos gavėjus. Bendrovė su atšaukimu ir nauju paskyrimu sutinka tik 
tuo atveju, jeigu tai yra aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšta Draudėjo valia. Atšaukimo ir naujo paskyrimo metu 
Draudėjas aiškiai raštu nurodo Bendrovei šią informaciją:  

- Prašymo sudaryti Draudimo sutartį numeris;  

- Naudos gavėjų, kuriuos jis nori atšaukti, vardas, pavardė;  

- Asmens arba asmenų, kuriuos jis ketina paskirti naujais Naudos gavėjais, vardai ir pavardės;  

- Pageidavimas pakeisti anksčiau paskirtą Naudos gavėją nauju.  

Kelių Naudos gavėjų atveju, jeigu Draudėjas nenurodo kitaip, draudimo išmoka išmokama kiekvienam Naudos 
gavėjui lygiomis dalimis, nereiškiant jokių prieštaravimų Bendrovės atžvilgiu.   

Naudos gavėjų paskyrimo negalima atšaukti ir keisti šiais atvejais:   

1. Draudėjui ir Naudos gavėjams raštu pareiškus Bendrovei, kad jie atsisako Draudimo sutarties išpirkimo ir 
išperkamosios sumos gavimo teisės;   

2. Draudėjui mirus; 

3. Naudos gavėjams raštu informavus Bendrovę apie pageidavimą gauti draudimo išmoką po draudiminio 
įvykio.   

Pirmaisiais dviem atvejais, norint išpirkti Draudimo sutartį ar įkeisti iš Draudimo sutarties atsirandančias turtines 
teises, būtinas rašytinis Naudos gavėjų sutikimas.  

Apie Naudos gavėjų paskyrimą, atšaukimą ir pakeitimus Draudėjas turi informuoti Bendrovę raštu arba tai 
nurodyti savo testamente.   
 
13 punktas – Bendrovės atliekami mokėjimai 

Jei nenurodyta kitaip, Bendrovė mokėjimus pagal Draudimo sutartį atlieka per 30 dienų nuo atitinkamo prašymo 
drauge su dokumentais, nurodytais skirsnyje „Dokumentai, kurių reikalauja Bendrovė“ (Draudimo sutarties sąlygų 
pabaigoje), gavimo datos. Prašyme turi būti nurodyti banko duomenys (IBAN ir SWIFT kodas), kad mokėtina suma 
būtų įskaityta į teisingą banko sąskaitą, atidarytą atitinkamai Draudėjo arba Naudos gavėjo vardu. Jeigu per 30 
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dienų nuo užpildytų dokumentų gavimo datos Bendrovė neatlieka mokėjimo, jai skaičiuojami delspinigiai, kurių 
dydį numato Airijos įstatymai; delspinigiai skaičiuojami nuo kitos dienos po to, kai turėjo būti sumokėta Draudimo 
išmoka.   
 
14 punktas  – Draudimo sutarties pakeitimai 

Draudimo sutarties galiojimo metu Bendrovė gali keisti jos sąlygas, jeigu:  
1. pakeitimai turi būti atliekami dėl priimtų pirminių ir/arba antrinių Draudimo sutarčiai taikomų teisės aktų 

pataisų;  
2. to prašo paskirtas aktuarijus, siekdamas patenkinti visų Draudėjų interesus;  
3. buvo atlikti Vidinio investicinio fondo, susieto su Draudimo sutartimi, taisyklių, nurodytų skyriaus 

„Esminiai sutarties duomenys“ skirsnyje „Specialioji informacija“, pakeitimai arba šis Vidinis 
investicinis fondas buvo sujungtas su kitais Bendrovės Vidiniais investiciniais fondais.  

1 ir 2 papunkčiuose nurodytais atvejais Bendrovė nedelsiant informuoja Draudėją apie teisės aktų pakeitimus ir 
atitinkamus Draudimo sutarties pakeitimus. 
Išskyrus atvejus, kai įstatymai ar antriniai teisės aktai nurodo kitaip, pakeitimai, atlikti dėl 2 ir 3 papunkčiuose 
nurodytų priežasčių, įsigalioja, praėjus 30 dienų nuo tos dienos, kai Draudėjas gauna pranešimą apie 
siūlomus atlikti pakeitimus. 
Jeigu Draudimo sutarties sąlygos keičiamos dėl vienos iš 15 punkte įvardintų priežasčių, susijusių su „Vidinio 
investicinio fondo taisyklių“ pakeitimais, Draudėjas turi teisę atsisakyti Draudimo sutarties, įspėdamas Bendrovę 
per 30 dienų nuo laiško apie siūlomus atlikti pakeitimus gavimo.  
 
15 punktas – Vidinio investicinio fondo taisyklių pakeitimai 

Bendrovė pasilieka teisę daryti pakeitimus Investicinių fondų taisyklėse, nurodytose skyriaus „Esminiai 
sutarties duomenys“ skirsnyje „Specialioji informacija“, kurių gali prireikti po pirminių ir antrinių galiojančių 
teisės aktų pataisų priėmimo arba administracinių kriterijų pakeitimo, išskyrus atvejus, kai tai mažiau palanku 
Apdraustajam.   

Draudėjas apie tokius pakeitimus informuojamas ir, jeigu to reikalauja įstatymai, pakeitimai drauge su poveikio 
Apdraustajam gyvybės draudimu ir kitoms suinteresuotoms šalims įrodymais siunčiami priežiūros institucijai.  

Tuo atveju, jeigu reikia keisti vieną ar daugiau Vidinio investicinio fondo taisyklių sąlygų ir/arba nuostatų, susijusių 
su:   

• Vidinio investicinio fondo išlaidomis, 

• Vidinio investicinio fondo rizikos profiliu, 

• Vidinio investicinio fondo administravimo kriterijais,  
ir pakeitimai yra mažiau palankūs Apdraustajam, o Draudėjas nenori su jais sutikti, Draudėjas gali atsisakyti 
Draudimo sutarties, įspėdamas Bendrovę per 30 dienų nuo laiško apie siūlomus atlikti pakeitimus gavimo. 
Tokiu atveju Bendrovė išmoka Draudėjui sumą, kuri yra lygi Draudimo sutarties vertei, apskaičiuotai, praėjus 
penkioms darbo dienoms po pranešimo apie Atsisakymą gavimo datos. 

Jeigu įstatymai ir/arba kiti teisės aktai nenurodo kitaip, visi šiame punkte nurodyti pakeitimai įsigalioja, 
praėjus 60 dienų nuo dienos, kai Draudėjas gauna pranešimą apie siūlomus atlikti pakeitimus. 

Vidinių investicinių fondų taisyklių, nurodytų skyriaus „Esminiai sutarties duomenys“ skirsnyje „Specialioji 
informacija“, pakeitimai, susiję su turto išėmimu ir/arba įtraukimu, gali įsigalioti nedelsiant, nepažeidžiant 
Draudėjo teisės atsisakyti Draudimo sutarties.  
 
16 punktas – Taikytini įstatymai ir jurisdikcija 

Remiantis Lietuvos Respublikos 2003 m. Draudimo įstatymu (su vėlesniais pakeitimais), Draudimo sutarčiai yra 
taikoma Airijos teisė, nepažeidžiant imperatyvių Lietuvos įstatymų reikalavimų. Teismų jurisdikcija yra nustatoma 
vadovaujantis 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1215/2012 dėl 
jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (nauja Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 44/2001 ("Briuselis I") redakcija). 
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17 punktas – Turto neareštuotinumo sąlyga 

Bendrovei priklausančios sumos nėra areštuotinos, jei tai neprieštarauja taikomų teisės aktų nuostatoms.  

 
18 punktas – Finansinė rizika 

Riziką, susijusią su finansinėmis investicijomis pagal šią Draudimo sutartį, prisiima Draudėjas.  

 
19 punktas – Draudimo sutarties dokumentai 

Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už žodinius ir rašytinius draudimo tarpininkų pareiškimus, 
padarytus Draudimo sutarties sudarymo metu ar vėliau, išskyrus Draudimo sutaryje nurodytus atvejus.  

 
20 punktas – Pranešimai (korespondencija) 

Draudėjas pripažįsta, kad Airijoje registruotas laiškas su patvirtinimu apie gavimą nėra laikomas informacijos 
siuntimo būdu. Dėl šios priežasties tik Bendrovės turimos išsiųstų pranešimų kopijos yra laikomos Bendrovės atlikto 
informacijos pateikimo įrodymais.  

Jeigu Draudėjas prašyme sudaryti Draudimo sutartį ar atskiru prašymu (prisijungiant prie savo asmeninės paskyros 
Bendrovės interneto svetainėje ir pakeičiant paskyros nustatymus arba susisiekiant su Bendrove el. paštu ar paštu) 
nėra nurodęs, kad pageidauja gauti visus su Draudimo sutartimi susijusius pranešimus iš Bendrovės tradicinėmis 
priemonėmis (paštu ar faksu), visi su Draudimo sutartimi susiję pranešimai Draudėjui siunčiami elektroniniu 
formatu per Draudėjo asmeninę paskyrą ("Asmeninė paskyra ") Bendrovės svetainėje www.darta.ie/lt/.   

Pasikeitus adresui arba buveinei, Draudėjas nedelsiant informuoja Bendrovę, tam, kad jo asmens duomenys būtų 
atnaujinami; priešingu atveju Bendrovė neatsako už tai, jog Draudėjas pranešimų negauna.  

Informacija, susijusi su: 

a) Prospekte esančios informacijos apie pagrindines Draudimo produkto savybes, pvz.: rūšį, išlaidas ir Rizikos 
profilį, pakeitimais; 

b) Prospekte esančia atnaujinama periodine informacija ir Prospekte esančios informacijos pakeitimais;   

c) Naujais investiciniais fondais, antriniais fondais, naujais investavimo produktais, nurodytais pradiniame 
Prospekte; 

siunčiama el. paštu ar kita elektroninio ryšio priemone (įskaitant internetą).   

 
21 punktas – Vidinių investicinių fondų sujungimas 

Esant nustatytoms priežastims, Bendrovė gali sujungti Vidinį investicinį fondą su kitais Bendrovės Vidiniais 
investiciniais fondais, kurie pasižymi tomis pačiomis savybėmis, kalbant apie investavimo tikslą ir rizikos 
profilį.  

Bendrovė informuoja Draudėją apie tai, kaip įvyks susijungimo sandoris, bent prieš 60 dienų iki sujungimo, 
nepažeidžiant šių Draudimo sutarties sąlygų 14 punkto nuostatų.  

 
22 punktas –   Vidinių investicinių fondų investicinių vienetų vertė 

Vidinių investicinių fondų investicinių vienetų vertę Bendrovė apskaičiuoja kiekvieną dieną, išskyrus tas dienas, kai 
nacionalinės ir/arba užsienio vertybinių popierių biržos yra uždarytos. Tomis dienomis kai, dėl nuo Bendrovės 
nepriklausančių išimtinių aplinkybių, Vidinių investicinių fondų investicinių vienetų vertės nustatyti negalima, 
Bendrovė jų vertę apskaičiuoja kitą ateinančią darbo dieną.  

Vidinio investicinio vieneto vertė yra apskaičiuojama padalijus grynąją Vidinio investicinio fondo turto vertę iš 
išleistų investicinių vienetų skaičiaus. 

Grynoji Vidinio investicinio fondo turto vertė yra nustatoma pagal Vidinio investicinio fondo viso turto dabartinę 
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rinkos vertę, atėmus finansinius įsipareigojimus (įskaitant Vidinio investicinio fondo patirtas išlaidas ir 
administravimo mokesčius). 

Vidinio investicinio fondo turtas ir finansiniai įsipareigojimai yra vertinami pagal jų rinkos vertę investicinių vienetų 
vertės apskaičiavimo dieną arba, jeigu ši informacija neprieinama, pagal jų vertę, kuri buvo nustatyta dieną prieš 
tai: nustatant turto vertę atsižvelgiama į jo uždarymo kainą  nacionalinėje ir/arba užsienio vertybinių popierių 
biržoje.  
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Dokumentai, kurių reikalauja Bendrovė 
 

Visų išmokų atveju Bendrovė pasilieka teisę prašyti, kad įpėdiniai ir jų teisių perėmėjai atsiųstų originalų Draudėjui 
priklausantį Polisą ir jo priedus.  
 
Atšaukimas 
1) Galiojančio Draudėjo asmens dokumento (juridinio asmens atveju – registravimo pažymėjimo arba išrašo iš 
Juridinių asmenų registro) abiejų pusių fotokopija; 
2) Banko duomenys mokėjimui. 
 
Nutraukimas lengvatinėmis sąlygomis 
1) Galiojančio Draudėjo asmens dokumento (juridinio asmens atveju – registravimo pažymėjimo arba išrašo iš 
Juridinių asmenų registro) abiejų pusių fotokopija; 
2) Draudėjo deklaracija, kad Draudimo sutartis pasirašyta kaip juridinio asmens vykdomos veiklos dalis, jeigu 
taikytina;  
3) Banko duomenys mokėjimui. 
 
Draudimo sutarties išpirkimas 
1) Galiojančio Draudėjo asmens dokumento (juridinio asmens atveju – registravimo pažymėjimo arba išrašo iš 
Juridinių asmenų registro) abiejų pusių fotokopija; 
2) Galiojančio Apdraustojo asmens dokumento abiejų pusių fotokopija, kurią pasirašo Apdraustasis; arba 
lygiavertis dokumentas (jeigu reikia, Apdraustojo patvirtintas), liudijantis, kad Apdraustasis vis dar gyvas;   
3) Draudėjo deklaracija, kad Draudimo sutartis pasirašyta kaip juridinio asmens vykdomos veiklos dalis, jeigu 
taikytina; 
4) Banko duomenys mokėjimui; 
5) Prašymas išmokėti pinigus, nutraukus Draudimo sutartį; 
6) Tinkamai užpildyta sutarties išpirkimo forma. 
 
Kapitalo perkėlimas tarp galimų Vidinių investicinių fondų (pakeitimas)  
1) Galiojančio Draudėjo asmens dokumento (juridinio asmens atveju – registravimo pažymėjimo arba išrašo iš 
Juridinių asmenų registro) abiejų pusių fotokopija; 
2) Tinkamai užpildyta kapitalo perkėlimo forma. 
 
Draudimo išmokos Apdraustojo mirties atveju  
1) Apdraustojo medicininis mirties liudijimas; 
2) Pareiškimas (originalas arba patvirtinta kopija), patvirtintas pas notarą, nurodantis, ar Naudos gavėjo žiniomis 
Draudėjas/Apdraustasis paliko testamentinių nurodymų, susijusių su Draudimo sutarties vertės išmokėjimu. Jeigu 
tokia testamentinė valia egzistuoja, pareiškime turi būti nurodyti naujausio testamento duomenys, testamentiniai 
įpėdiniai, jų kontaktiniai duomenys bei pažymima, ar jie yra veiksnūs; 
3) Kiekvieno naudos gavėjo galiojančio asmens tapatybės dokumento abiejų pusių fotokopija ir asmens kodas;  
4) Jeigu Naudos gavėjai yra nepilnamečiai arba neveiksnūs atitinkamoje srityje, teisės veikti 
nepilnamečio/neveiksnaus asmens atitinkamoje srityje vardu įrodymai:   

• Nepilnamečio atveju – nepilnamečio gimimo liudijimas, kai jam atstovauja tėvai, arba teismo 
sprendimas/savivaldybės valdybos sprendimas, kai jam atstovauja globėjas ar rūpintojas; 

• Neveiksnaus asmens atitinkamoje srityje atveju – teismo sprendimas;  
5) Tinkamai užpildyta prašymo išmokėti pinigus, mirus Apdraustajam, forma. 
Pažymėtina, kad tam tikromis aplinkybėmis Bendrovė gali pareikalauti papildomų dokumentų.   
 
Reguliarių draudimo įmokų plano sustabdymas ir aktyvavimas  
1)  Galiojančio Draudėjo asmens dokumento (juridinio asmens atveju – registravimo pažymėjimo arba išrašo iš 
Juridinių asmenų registro) abiejų pusių fotokopija; 
2) Prašymas sustabdyti arba aktyvuoti reguliarių Draudimo įmokų planą;   
3) Tinkamai užpildyta sustabdymo/aktyvavimo forma. 


