
 

Pagrindinės informacijos dokumentas 

Tikslas 

Šiame dokumente jums pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Tai yra 

informacija, kuri pagal įstatymus turi būti pateikta tam, kad jums būtų lengviau suprasti šio produkto pobūdį, su juo susijusią riziką, 

kaštus, potencialų jo nešamą pelną ir nuostolius, taip pat palyginti jį su kitais produktais. 

 

Produktas 
 

Produkto 
pavadinimas 

Obligacijų portfelis  

Fondo valdytojas AS „LHV Pank“ 

Papildoma 

informacija 

Papildoma informacija skelbiama internete, adresas www.lhv.ee, info@lhv.ee, +372 6800400 

Priežiūros institucija Kompetentinga Fondo valdytojo priežiūros institucija yra Estijos finansų priežiūros institucija. 

Paskelbimo data 2023-01-01 

Koks tai produktas? 
 

Rūšis Investicinio portfelio vienetas 

Investavimo 
terminas 

Šis produktas yra neterminuotas. 

Tikslai Obligacijų portfelio lėšos investuojamos į pinigus, indėlius bankuose, pinigų rinkų priemones, obligacijas, 

obligacijų fondų vienetus ar obligacijų fondų akcijas, taip pat kitokias palūkanines priemones. Obligacijų 

portfelio lėšos investuojamos tik į tuos vertybinius popierius, kuriems yra suteiktas ne mažesnis nei Ba3 

/ BB- „Moody’s“ arba „Standard & Poor’s“ ilgalaikio kredito reitingas. Investicijos, kurių ilgalaikis emitento 

kredito reitingas yra ne didesnis nei Ba1/ BB+, su daro ne daugiau nei 25 proc. portfelio rinkos vertės. 

Svertinis portfelio trukmės vidurkis yra ne didesnis nei 3,50, o skolos įsipareigojimų, kurių terminas iki 

išpirkimo yra didesnis nei penkeri metai, sudaro ne daugiau nei 25 proc. visos portfelio turto rinkos vertės. 

Valdymo bendrovė vienetus leidžia ir išperka kiekvieną bankų darbo dieną. 

Portfelio turto investicijos nėra susietos su jokiu konkrečiu atskaitiniu indeksu. 

Obligacijų portfelio lėšos investuojamos tik į Europos ar bet kurių kitų išsivysčiusių šalių vyriausybių arba 

įmonių išleistus skolos įsipareigojimus arba įsipareigojimus, įtrauktus į A zonai* priklausančių šalių biržos 

prekybos sąrašus. Obligacijų portfelio lėšos už vertybinius popierius nėra skolinamos ir yra 

investuojamos į eurais denominuotus vertybinius popierius. 

Investicijų į portfelį dividendai ir už indėlius gautos palūkanos investuojami naujai. 

Tikslinis mažmeninis 

investuotojas 

Obligacijų portfelis tinka investuotojui, pageidaujančiam patirti nedidelę investicijų riziką, kad išvengtų 

ženklaus savo turto vertės sumažėjimo, ir investuoti ketinančiam ne trumpesnį nei 5 metų laikotarpį. 

Kokia yra rizika ir ką už tai galėčiau gauti? 

Rizikos rodiklis 

 

Mažesnė rizika Didesnė rizika 

paprastai mažesnė grąža paprastai didesnė grąža 

Apibendrintas rizikos rodiklis padeda įvertinti šio produkto 

rizikingumą, lyginant su kitais produktais. Jis parodo, kaip 

tikėtina, kad produktas taps nuostolingas dėl tam tikrų įvykių 

rinkose arba dėl to, kad produkto kūrėjas negalės su jumis 

atsiskaityti. Šiam produktui suteikėme 2 rizikos kategoriją iš 7 

– tai reiškia, kad jo rizikingumas yra mažas. Nuostoliai, kuriuos 

galite patirti ateityje, yra vertinami kaip maži, o tikimybė, kad 

prastos rinkos sąlygos gali turėti įtakos valdymo bendrovės 

sugebėjimui atsiskaityti su investuotoju, yra labai nedidelė. Šis 

produktas nėra apsaugotas nuo būsimų veiklos rinkoje 

rezultatų, todėl galite prarasti visą savo investuotą sumą ar jos 

dalį. 

Skaičiuojant rizikos rodiklį, daroma prielaida, kad 

investiciją į produktą laikysite 5 metus. Pirma laiko 

atsiėmus pinigus, faktinė rizika gali būti kitokia, o jūsų 

atgauta suma gali būti mažesnė.
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Veiklos scenarijai 

Šiuo metu investicijos grąža priklauso nuo būsimos rinkos grąžos. Pastaroji nėra žinoma, o ją tiksliai prognozuoti yra sunku. 
Rekomenduojamas investavimo laikotarpis yra 5 metai, naudojamas 10 000 eurų investicijos pavyzdys. 

 
Scenarijus  1 metai 5 metai 

(rekomenduojama 

investavimo trukmė) 

 

Nepalankiausias Ką galite atgauti, padengus 
kaštus 

9 902 9 782 Į parodytas sumas yra 

įtraukti su pačiu fondu susiję 

kaštai, tačiau ne mokesčiai, 

kuriuos turite sumokėti savo 

konsultantui ar tarpininkui. 

Skaičiuojant šias sumas, 

nebuvo atsižvelgiama į jūsų 

mokesčių situaciją, kuri taip 

pat gali turėti įtakos 

atgautinai sumai. 

Nepalankiausias scenarijus 

rodo, kiek galite atgauti 

ekstremaliomis rinkos 

sąlygomis. 

Vidutinė grąža kiekvienais 
metais 

-0,98 proc. -0,44 proc. 

Nepalankus Ką galite atgauti, padengus 
kaštus 

9 827 9 676 

Vidutinė grąža kiekvienais 
metais 

-1,73 proc. -0,66 proc. 

Nuosaikus Ką galite atgauti, padengus 
kaštus 

10 061 10 309 

Vidutinė grąža kiekvienais 
metais 

0,61 proc. 0,61 proc. 

Palankus Ką galite atgauti, padengus 
kaštus 

10 302 10 985 

Vidutinė grąža kiekvienais 
metais 

3,02 proc. 1,90 proc. 

 

 

Kas bus, jei AS „LHV Bank“ nesugebės sumokėti jums išmokos? 

Turto valdytojas portfelio investicijas saugo atskiroje sąskaitoje ir jas investuoja atskirai nuo kito turto. Turto valdytojui tapus 

nemokiu, jūsų reikalavimai jei įmanoma būtų tenkinami iš investicinio turto „LHV Pank“ yra Estijos investuotojų garantinio fondo 

narys. 

Joks kompensacijų planas, skirtas galimiems nuostoliams padengti, nėra taikomas. 

 

Kokie yra kaštai? 

Periodiniai kaštai 

Pentelėse parodytos sumos, nuo jūsų investicijos atskaitomos skirtingiems kaštams padengti. Šios sumos priklauso nuo jūsų 

investicijos dydžio ir investavimo į produktą trukmės. Tai iliustracinės sumos, pagrįstos investuotos sumos pavyzdžiu ir skirtingais 

įmanomais investicijų laikotarpiais. Daroma prielaida, kad: 

 pirmaisiais metais atgautumėte jūsų investuotą sumą (0 proc. grąža). Padaroma prielaida, kad kitais investavimo į 

Produktą laikotarpiais investicijos rezultatai atitiks nuosaikųjį scenarijų; 

 bus investuota 10 000 eurų. 

 
 

 Pasitraukus po 1 metų Pasitraukus po 5 metų 

Visi kaštai 97 480 

Metinių kaštų poveikis 0,97 proc. 0,96 proc. 

 

Čia parodyta, kiek investavimo laikotarpiu dėl kaštų metų gale sumažėja jūsų grąža. Pavyzdžiui, jei pasitrauktumėte pasibaigus 

rekomenduojamam investavimo laikotarpiui, prognozuojama vidutinė metinė jūsų grąža turėtų būti 1,58 proc. iki padengiant 

kaštus ir 0,61 proc. padengus kaštus. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kaštų struktūra 

Toliau lentelėje parodytos sumos eurais, kai investuojama 10 000 eurų. 

Lentelėje parodytas metinis poveikis pajamoms 

Pasitraukus po vienerių metų 
 

Vienkartiniai investavimo ir 
pasitraukimo kaštai 

Investavimo kaštai Investavimo kaštų poveikis. 0 EUR 

Pasitraukimo kaštai Pasitraukimo suėjus terminui kaštu 

poveikis. Valdymo bendrovė 

pasitraukimo mokesčio netaiko. Jus 

konsultuojantis ar šį produktą jums 

parduodantis asmuo gali nustatyti 

papildomų mokesčių. Šis asmuo 

suteiks jums informacijos apie tokius 

kaštus ir jų tarifus. 

0 EUR 

Periodiniai metiniai kaštai Sandorių kaštai 0,00 proc. investicijos vertės per 

metus. 

0 EUR 

  Su mūsų produktu susijusių pirkimo ir 

pardavimo sandorių kaštų poveikis. 

 

 Valdymo kaštai ir kitokie 
administraciniai ir veiklos 
kaštai 

0,95 proc. investicijos vertės per 

metus. 

97 EUR 

  Kaštų, kuriuos kasmet patiriame, 

valdydami jūsų investicijas, įskaitant 

valdymo mokesčius, saugojimo 

mokesčius ir kitokius mokesčius, 

poveikis. Tai yra apytikslė kaštų 

suma, apskaičiuota faktinių kaštų 

pagrindu. 

 

Papildomi kaštai, patiriami 
ypatingomis aplinkybėmis 

Veiklos rezultatų 

mokestis 

Šiam produktui veiklos rezultatų 
mokestis netaikomas 

nėra 

 
 

Kaip ilgai turėčiau išlaikyti investiciją ir ar galiu pinigus atsiimti pirma laiko? 

Rekomenduojamas investavimo laikotarpis yra 5 metai. 

Rekomenduojama investavimo trukmė yra ne mažiau nei 5 metai. Šiam produktui privalomas investavimo terminas nėra nustatytas, 

tačiau jis yra skirtas ilgalaikėms santaupoms kaupti. Investuotojas gali išpirkti produktą bet kurią darbo dieną, nepatirdamas jokių 

papildomų išlaidų. 

 

Kokia yra nusiskundimų teikimo procedūra? 

Jei norite pateikti nusiskundimą dėl šio produkto, jo kūrėjo arba produktą jums parduodančio ar jus dėl jo konsultuojančio asmens 

elgesio, galite kreiptis į mus, naudodamiesi šia kontaktine informacija: Talinas +372 610 3000, www.compensalife.ee, Narva mnt. 

63/2, 10152 Tallinn, el. paštas info@compensalife.ee; Ryga +371 67606939, www.compensalife.lv, Vienības gatve 87h, Rīga, LV 

- 1004, el. paštas info@compensalife.lv; Vilnius +370 85 2504000, www.compensalife.lt, Ukmergės g. 280, LT - 06115 Vilnius, el. 

paštas info@compensalife.lt. 

 

Kita svarbi informacija 

Papildomą informaciją ir su produktu susijusius dokumentus, pavyzdžiui, duomenų lapus, galima rasti mūsų tinklalapyje, adresas 

www.compensalife.ee, www.compensalife.lv, www.compensalife.lt. Šiame dokumente pristatoma informacija atitinka ES 

reikalavimus ir todėl gali skirtis nuo galiojančiuose įstatymuose numatytų atskirų reikalavimų, taikomų informacijai, kurią būtina 

pateikti iki sudarant sutartį. 


