LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TAUPYMO LAKŠTAI
Taupymo lakštai 0.20%/2019.05.17
ISIN kodas

LT0000830515

Nominali vertė

100 EUR

Metinė palūkanų norma

0.20 %

Išpirkimas (nominali vertė + palūkanos)

2019.05.17 - 100.2 EUR

Palūkanos (atkarpos išmoka)

2017.05.17 - 0.2 EUR, 2018.05.17 - 0.2 EUR,

Platinimo laikotarpis:

nuo 2016.04.19 d. 08:00 val. iki 2016.05.16 d. 15:00 val.

Pirkimo kaina platinimo metu
Nuo

Iki

Kaina (vieneto)

2016.04.19 08:00:00

2016.04.19 15:00:00

99.98 EUR

2016.04.19 15:00:00

2016.05.06 15:00:00

99.99 EUR

2016.05.06 15:00:00

2016.05.16 15:00:00

100 EUR

Pirmalaikis išpirkimas
Investuotojas, norėdamas nutraukti taupymo lakštų pirkimo sutartį ir atsiimti investuotas lėšas anksčiau taupymo
lakštų išpirkimo termino, gali tai padaryti tik žemiau nurodytomis pirmalaikio išpirkimo datomis už nurodytą pirmalaikio
išpirkimo kainą. Investuotojas, norėdamas pasinaudoti pirmalaikiu išpirkimu, turi pateikti bankui prašymą ne vėliau
kaip prieš 25 darbo dienas iki pirmalaikio išpirkimo datos. Prašymai banke priimami ne anksčiau kaip 60 dienų nuo
paskutinės taupymo lakštų platinimo dienos.
Atkreipkite dėmesį. Pirmalaikis taupymo lakštų išpirkimas gali būti vykdomas palūkanų (atkarpos išmokos) mokėjimo
dieną. Tą dieną investuotojas gali gauti palūkanas (atkarpos išmoką) arba pirma laiko atgauti investuotas į taupymo
lakštus lėšas už emisijos sąlygose nustatytą pirmalaikio išpirkimo kainą (jeigu investuotojas laiku pateikė prašymą.

Pirmalaikio išpirkimo data

Prašymų priėmimo terminas
Nuo
Iki

Pirmalaikio išpirkimo
kaina (vieneto)

2017.05.17

2016.07.16

2017.04.10

100 EUR

2017.11.30

2016.07.16

2017.10.25

100 EUR

2017.12.29

2016.07.16

2017.11.22

100 EUR

2018.01.31

2016.07.16

2017.12.22

100 EUR

2018.02.28

2016.07.16

2018.01.23

100 EUR

2018.03.30

2016.07.16

2018.02.23

100 EUR

2018.05.17

2016.07.16

2018.04.11

100 EUR

2018.07.31

2016.07.16

2018.06.25

100 EUR

2018.08.31

2016.07.16

2018.07.26

100 EUR

2018.09.28

2016.07.16

2018.08.24

100 EUR

2018.10.31

2016.07.16

2018.09.26

100 EUR

2018.11.30

2016.07.16

2018.10.25

100 EUR

2018.12.31

2016.07.16

2018.11.21

100 EUR

2019.01.31

2016.07.16

2018.12.21

100 EUR

2019.02.28

2016.07.16

2019.01.24

100 EUR

2019.03.29

2016.07.16

2019.02.21

100 EUR

Taupymo lakštų įsigijimo sąlygos:
• Taupymo lakštų galite įsigyti visuose DNB banko skyriuose (nuo 1 vnt.), taip pat DNB banke internete (nuo 1 vnt.).
• Apmokėjimas už taupymo lakštus vykdomas sutarties pasirašymo dieną.
• Jokių įsigijimo ar saugojimo mokesčių.
• Lėšų išgryninimas iš banko sąskaitos nemokamas tik tuomet, kai lėšos atsiimamos banko skyriuje per 60
kalendorinių dienų nuo emisijos išpirkimo dienos. Atsiimant lėšas vėliau nustatyto termino arba bankomatuose, bus
taikomi standartiniai banko įkainiai, nurodyti Kainoraštyje www.dnb.lt.
Pagrindinės rizikos:
Investuotojas įsigydamas taupymo lakštų prisiima riziką, jog pageidaujant susigrąžinti investuotas lėšas anksčiau
taupymo lakštų išpirkimo termino, taupymo lakštų išpirkimas ir lėšų grąžinimas negalės būti vykdomi nedelsiant, o tik
emisijų sąlygose numatytomis pirmalaikio išpirkimo datomis arba perleidžiant taupymo lakštus kitam investuotojui,
kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos taupymo lakštų išleidimo ir apyvartos organizavimo taisyklėse, kurias galima
rasti www.dnb.lt/taupymolakstai. Taip pat investuotojas prisiima emitento (LR Vyriausybės) nemokumo riziką, kadangi
už taupymo lakštų išpirkimą bei palūkanų mokėjimą investuotojams yra atsakinga LR Vyriausybė.
Turite klausimų? Telefonu 1608 su mumis galite susisiekti I–V: 8.00–24.00, VI: 9.00–16.00
Mūsų naujienas rasite www.dnb.lt ir

