KONFERENCIJA

PENSIJŲ REFORMA 2019
Kaip gyvensime ateityje priklauso tik nuo mūsų TEISINGŲ
finansinių sprendimų

Programa

Klaipėda,
OLD PORT HOTEL

2019 m. balandžio 27 d.

Konferencijos metu 7 savo srities ekspertai pasidalins savo patarimais, įžvalgomis ir padės pasirinkti jums teisingiausią kelią:
*
*

likti SODROJE (pagalvokite ar išgyventumėte už 326 Eur/mėn.)

*

likti pensijų fonduose ir SODROJE (kokio dydžio pensijas mokės SODRA po 20-30 metų? Ar jūsų
iki šiol sukaupti pinigai palikti pensiniuose fonduose uždirbs daugiau nei „suvalgys“ infliacija? Kokį
fondą ar pensijų kaupimo kompaniją geriausia pasirinkti šiandien, vertinant savo investavimo riziką?)

*

pasirinkti savarankišką kaupimą (ar turite pakankamai patirties investavimo srityje ir žinote kur
kaupti? Ar galėtumėte patys prisiimti 100 proc. investavimo riziką?)

*

mokėti už...? (ar pagalvojote kokią naudą galėtumėte sukurti savo šeimai, jeigu 3 proc. nuo savo
gaunamo atlyginimo „ant popieriaus“ skirtumėte savo ir vaikų lavinimui, karjeros augimui ar
įsiskolinimų sumažinimui?)

tęsti kaupimą pensijų fonduose (kas užtikrins, kad atgausite sumokėtus 3 proc. į pensijų fondus nuo savo algos? Kelių metų išeisite į pensiją, kaip ir kada galėsite naudotis sukauptais pinigais?)

Šioje konferencijoje Jūs gausite 7 svarbiausius atsakymus, kokius
sprendimus reikia priimti naujoje 2019 m. pensijų reformoje, norint
sutaupyti mažiausiai 30 000 Eur ir turėti orią senatvę
1.

2019 m. pensijų reformos naujovės, kurios įtakos mūsų finansinę ateitį.

2.

Kaip mūsų neteisingas pasirinkimas įtakos atlyginimo sumažėjimą po šios reformos?

3.

Ar žinote, kaip ir kada bus išmokėta II pakopoje sukauptos lėšos?

4.
5.

Kaip sukaupti oriai pensijai, ATSISAKIUS dalyvauti reformose?

6.

Po konferencijos sužinosite, kokį TEISINGĄ sprendimą priimti ir ką pasirinkti: SODRĄ ir
PENSIJŲ FONDĄ AR SAVARANKIŠKĄ KAUPIMĄ?

7.

Kokio rezultato būtų galima tikėtis 3 proc. skiriant greitesniam kredito grąžinimui?

Kur bus investuojami mūsų pensijų fondai ir kiek tai kainuos?

Jokių tuščių žodžių. Jokių reklaminių prezentacijų. Tik tai, kas gali
išsaugoti Jūsų pinigus ir padėti sukaupti pensijai dar daugiau.
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10.00-10.15

Įžanginis žodis.

10.15-10.55

II pensijų kaupimo pakopos reformos pokyčiai nuo 2019 m.
II pakopos pensijų reforma – kodėl jos reikėjo?
Ką reikia žinoti apie II pakopos kaupimą nuo 2019 m.?
Kokių galimybių reforma suteikia jau kaupiantiems?
Ką rinktis – II ar III pensijų pakopą, o gal abi?
Bendrovės „INVL Asset Management“ pristatymas

Tomas Bučys, „INVL Asset Management“ tarpininkų tinklo koordinatorius
10.55-11.35

Mokesčiai, algos, skaičiuoklės, senatvės pensija po 20-30 m.
Kas sudarys mūsų pensiją senatvėje?
Kokie esminiai pokyčiai laukia gyventojų, norinčių gauti didesnę pensiją?
Kaip gyventojui bus išmokama visa pensijų fonde sukaupta suma?

Odeta Gaudutytė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos
skyriaus Pensijų skyriaus vyriausioji specialistė
11.15-11.45

PERTRAUKA

11.45-12.25

Kokiomis investicijomis galime pasigerinti savo pensiją?

Mūsų pensijų skurdžios dabarties ir ateities faktai.
Kokių šaltinių trūksta oraus gyvenimo gerovei?
Šalies pensijų sistemos pribloškianti tikrovė.
Singapūro investicinio kaupimo pensijai žavesys ir ką iš jo turėtume pasimokyti ir
pasiimti?
Laimingos ateities priemonių variantai, kaip juos susikurti kiekvienam brandžiai
protaujančiam?

Rimvydas Jasinavičius, Finansinės išminties skleidėjas, ekonomistas, investuotojas, verslo konsultantas
12.25-13.05

Kaip elgtis su pensijų fonde sukauptais pinigais?
Kaip teisingai pasirinkti pensijų fondo kompaniją?
Kam verta grįžti į SODRĄ?

Tomas Balkus, Pensinių fondų ir gyvybės draudimų ekspertas
13.05-13.25

DISKUSIJA - KLAUSIMAI
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13.25-14.25

PIETŪS

14.25-15.05

Kaip galima uždirbti kasdien neinvestuojant, o teisingai perkant?

Kur šiandien investuoja dauguma lietuvių?
Kodėl dauguma žmonių, kurie investuoja į GD ir III pensijų pakopą, nusivils sukaupta
suma?
Kaip sukaupti mažiausiai 29 192 Eur per gyvenimą, teisingai apsiperkant?

Valentinas Maskoliūnas, Finansų ekspertas
15.05-15.45

Kaip sukaupti savo pensijai investuojant į NT?
Ką reikia žinoti, kaupiant pensijai savarankiškai?

Kastytis Žuromskas, Sutelktinio finansavimo platformos „Profitus“ plėtros ir
pardavimų vadovas
15.45-15.55

PERTRAUKA

15.55-16.35

3% ir 100 kartų didesnė investicinė grąža jūsų gyvenime

Kiek pasikeistų jūsų finansinė situacija jeigu 3% skirtumėte greitesniam būsto kredito
grąžinimui?
Kokio rezultato galima tikėtis 20 m. investuojant į savo vaikus?
Kaip pasikeistų jūsų asmeninė finansinė situacija, jeigu 3% skirtumėte savo karjeros
augimui ir finansiniam išprusimui?

Marius Jansonas, Nepriklausomas kreditų ekspertas Lietuvoje Nr. 1
16.35-16.75
17.00

DISKUSIJA
PABAIGA

