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Kiekvienam Lietuvos piliečiui sprendimą būtina priimti iki 2013 m. lapkričio 30 d.!
Šis seminaras skirtas tiems, kuriems rūpi kokią gaus pensiją, kaip ir iš ko gyvens senatvėje. Seminaro metu lektoriai
atsakys į klausimus, susijusius su šiuo metu mūsų šalyje vykdoma pensijų REFORMA.
Seminaro metu bus pristatomos visos trys alternatyvos, iš kurių turėsite pasirinkti: „grįžti į Sodrą“ , kaupti minimaliai ar
kaupti maksimaliai. Sužinosite kaip paskaičiuoti ir suprognozuoti preliminarią pensiją senatvėje.
Dažna ir skaudi žmonių daroma klaida yra netinkamas pensijų fondų valdymo kompanijos pasirinkimas. Toks
sprendimas metams bėgant gali atnešti didelius nuostolius dėl kurio gali nukentėti pensijos dydis senatvėje. Seminaro metu
sužinosite ir išmoksite pasirinkti pelningai veikančias kompanijas. Jokia paslaptis, jog vienų kompanijų vidutinis metinis
pelningumas yra 5-6 proc., o kitų vos 1-2 proc. Su kuriomis norėtumėte susieti savo ateitį? O jei esate pasirinkę pensijų fondų
valdymo kompaniją, ar žinote koks Jūsų rezultatas?
Linkime pasirinkti teisingai ir senatvėje gyventi oriai!

SEMINARO PROGRAMA
Tomas Balkus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ką svarbu žinoti apie pensijų reformos įstatymų pakeitimus?
Kokias galimybes Jums siūlo pensijų reforma? Kaip ir ką pasirinkti?
Kas yra „2 proc.“ ir „2+2+2 proc.“? Kaip tai įtakos Jūsų atlygį už darbą?
Kiek rekomenduojame sukaupti pensijai ir kaip tai padaryti, kad galėtumėte oriai gyventi senatvėje?
Ką reikia žinoti norint pasirinkti pensijų kaupimo būdą?
Kokios pensijos galite tikėtis iš SODROS, jei atsisakysite dalyvauti pensijų kaupime?
Kur rasti portalą apie prognozuojamą pensiją ir pensijų skaičiuoklę?
Kas bus su Jūsų pinigais kai išeisite į pensiją?
Kaip teisingai sudaryti Jūsų pensijos kaupimo planą?

Marius Jansonas
•
•

Kaip ir pagal kokius kriterijus pasirinkti pensijų fondų valdymo kompaniją?
Rinkos analizė – kaip nustatyti kuri kompanija dirba efektyviausiai?

Diskusija ir individualios konsultacijos
Seminaro pranešėjai: Tomas Balkus ir Marius Jansonas

Tomas Balkus yra UADBB „Ban Vita“ direktorius,
nepriklausomas pensijų fondų ekspertas, licenzijuotas
draudimo brokeris, lektorius.
Tomas draudimo ir finansų sektoriuje dirba daugiau nei 10
metų. Kaip nepriklausomi pensijų fondų ekspertas padeda
žmonėms pasirinkti labiausiai tinkamą pensijų kaupimo
variantą visuose galimuose Lietuvos fonduose. Tomas teikia
pensinio fondo pasirinkimo įvertinimo bei keitimo (esant
būtinybei) klientams paslaugas.

Marius Jansonas yra Finansų ir kreditų valdymo
asociacijos
prezidentas,
nepriklausomas
paskolų
ekspertas, lektorius.
Marius paskolų ir finansų sektoriuje dirba daugiau nei 8
metus.
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PASIŪLYMAS ĮMONĖS VADOVUI
Iki šių metų lapkričio 30 d. kiekvienas Lietuvos pilietis privalo nuspręsti, kaip toliau dalyvaus
pensijų kaupimo sistemoje, t.y., turi pasirinkti vieną iš trijų galimų variantų.
Siūlome Jums, kaip socialiai atsakingos įmonės vadovui, padėti savo darbuotojams padaryti
teisingą sprendimą dėl savo ateities - galime surengti uždarą seminarą apie pensijų REFORMĄ Jūsų
įmonėje arba kitoje Jūsų pasirinktoje vietoje.
Seminarą veda nepriklausomas pensijų fondų ekspertas Tomas Balkus ir nepriklausomas paskolų
ekspertas Marius Jansonas.

Dalyvių skaičius vieno
seminaro metu

20 - 100

Trukmė

Iki 4 val.

Vieta

Užsakovo atsakomybė
(esant poreikiui, galime pasirūpinti ir mes)

+ DOVANA

50 Lt dovanų kuponas apsilankymui
pasirinktame Finansų ir kreditų valdymo
asociacijos organizuojamame renginyje

+ DOVANA

1 metus nemokamas Finansų ir kreditų
valdymo asociacijos elektroninis naujienlaiškis

Seminaro kaina

50 Lt/ asmeniui
(įprasta seminaro kaina 99 Lt/ asmeniui)

Galimi 2 atsiskaitymo variantai:
1) Už įmonės darbuotojų dalyvavimą seminare sumoka įmonė
2) Įmonės darbuotojai už seminarą mokasi patys
Seminaro sekretoriatas ir papildoma informacija dėl seminaro organizavimo:
Ramunė Balnionytė
Tel. 8 620 20098
El.paštu: info@eventmanagement.lt
www.eventmanagement.lt
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