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Liudijimas/polisas

Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomasisDraudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomasisDraudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomasisDraudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis
draudimasdraudimasdraudimasdraudimas

Nr. PCAD 055939Nr. PCAD 055939Nr. PCAD 055939Nr. PCAD 055939Draudimo rūšis: Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

INFODRA, UADBB, Preilos g. 39B-16, Neringa, Lietuva, tel. 865799909, el. paštas
info@naudingasdraudimas.lt, įmonės kodas 303351979

DRAUDĖJASDRAUDĖJASDRAUDĖJASDRAUDĖJAS

AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius,
Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM
mokėtojo kodas LT100005808219

DRAUDIKASDRAUDIKASDRAUDIKASDRAUDIKAS

Su Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis, patvirtintomis
LB Valdybos 2018-06-12 nutarimu Nr. 03-97 susipažinau, jų sąlygas supratau bei pasižadu vykdyti.

DRAUDIMO SUTARTIESDRAUDIMO SUTARTIESDRAUDIMO SUTARTIESDRAUDIMO SUTARTIES
PAGRINDASPAGRINDASPAGRINDASPAGRINDAS

Draudimo tarpininkų veiklaAPDRAUSTA VEIKLAAPDRAUSTA VEIKLAAPDRAUSTA VEIKLAAPDRAUSTA VEIKLA

Galioja nuo 2019-01-15 iki 2020-01-14
Draudimo sutartis įsigalioja nuo polise nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, nepriklausomai nuo to, ar
yra sumokėta pirma ar visa draudimo įmoka

DRAUDIMO LAIKOTARPISDRAUDIMO LAIKOTARPISDRAUDIMO LAIKOTARPISDRAUDIMO LAIKOTARPIS

Draudimo objektas yra apdraustojo civilinė atsakomybė už turtinę žalą, padarytą nukentėjusiems
tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, ne
trumpesniu negu 3 metai nuo draudimo sutarties pabaigos, dėl draudimo sutarties galiojimo metu
padarytų neteisėtų apdraustojo veiksmų vykdant draudimo produktų platinimo veiklą.

DRAUDIMO OBJEKTASDRAUDIMO OBJEKTASDRAUDIMO OBJEKTASDRAUDIMO OBJEKTAS

DRAUDIMO SUMADRAUDIMO SUMADRAUDIMO SUMADRAUDIMO SUMA
1 850 000,00 EUR (Vienas milijonas aštuoni šimtai penkiasdešimt tūkstančių EUR 00 ct)Bendra draudimo suma:
1 250 000,00 EUR (Vienas milijonas du šimtai penkiasdešimt tūkstančių EUR 00 ct)Draudimo suma vienam

draudiminiam įvykiui:

724,05 EUR (Septyni šimtai dvidešimt keturi EUR 05 ct)DRAUDIMO ĮMOKADRAUDIMO ĮMOKADRAUDIMO ĮMOKADRAUDIMO ĮMOKA
Įmokos mokėjimo grafikas: 724,05 EUR įmokėti iki 2019-01-15

Besąlyginė - 10 000,00 EURIŠSKAITAIŠSKAITAIŠSKAITAIŠSKAITA

2019-01-02, Klaipėdos privačių biurasDRAUDIMO LIUDIJIMODRAUDIMO LIUDIJIMODRAUDIMO LIUDIJIMODRAUDIMO LIUDIJIMO
IŠDAVIMO DATA IR VIETAIŠDAVIMO DATA IR VIETAIŠDAVIMO DATA IR VIETAIŠDAVIMO DATA IR VIETA

PASTABOSPASTABOSPASTABOSPASTABOS

Draudimo apsauga galioja EEE.
Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.
Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY” FILIALAS LIETUVOJE turi teisę pateikti Draudėjo
duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip
pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad
jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.
Draudiko darbuotojas ir/ar draudiko agentas rekomendacijos neteikia.
Draudiko darbuotojas gauna kintamąją atlyginimo dalį, susijusią su draudimo sutarties sudarymu.
Klientų skundų nagrinėjimo tvarka:Klientų skundų nagrinėjimo tvarka:Klientų skundų nagrinėjimo tvarka:Klientų skundų nagrinėjimo tvarka:

(parašas)
A.V.

VILMA ANEVIČIŪTĖ
Tel. +37069625987, el. paštas v.aneviciute@bta.lt

(parašas)
A.V.

DRAUDIKO ATSTOVAS:DRAUDIKO ATSTOVAS:DRAUDIKO ATSTOVAS:DRAUDIKO ATSTOVAS:

JUS APTARNAVO:JUS APTARNAVO:JUS APTARNAVO:JUS APTARNAVO:

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:
INFODRA, UADBB AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY” FILIALAS LIETUVOJE

KAD direktorius TAŠKŪNAS KĘSTUTIS

1/2

AAS “BTA Baltic Insurance Company” (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
“BTA Baltic Insurance Company” filialą , į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259
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Liudijimas/polisas

Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomasisDraudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomasisDraudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomasisDraudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis
draudimasdraudimasdraudimasdraudimas

Nr. PCAD 055939Nr. PCAD 055939Nr. PCAD 055939Nr. PCAD 055939

asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus
interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne
vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija
www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudimą). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo
dienos.
Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba
elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais ir skundus dėl
draudiko veiklos.

Asmens duomenų apsaugaAsmens duomenų apsaugaAsmens duomenų apsaugaAsmens duomenų apsauga
Šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomenų valdytojas tvarko šios sutarties sąlygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu
Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 metų). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią sutartį. Nepateikus
asmens duomenų, sutartis gali būti nesudaryta.
Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko
Draudėjo duomenis Draudiko, kaip duomenų valdytojo, vardu (žalų administravimo partneriai, informacinių technologijų bendrovės, perdraudimo bendrovės, tiek
kiek to reikia sutarties administravimui ir vykdymui). Taip pat pagal užklausas teikiami valstybės institucijoms, bankams ir finansinės nuomos bendrovėms, skolų
administravimo bendrovėms bei draudimo tarpininkams bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisėtą interesą.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis,
reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens
duomenys surinkti neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą. Įgyvendinant teisę į
duomenų perkeliamumą, tvarkomi asmens duomenys gali būti el. būdu perduoti Draudėjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudėjo (Apraustojo)
nurodytam duomenų valdytojui.
Draudėjas informuojamas, kad draudimo bendrovė teisėto intereso pagrindu dėl paslaugų teikimo gali susisiekti su Draudėju el. paštu bei informuoja apie tai
Apdraustąjį. Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokių el. pašto pranešimų, gauto pranešimo apačioje paspausdamas nuorodą
„atsisakyti“ arba kreipdamasis į draudimo bendrovę nurodytais kontaktais.
Turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudėjas (Apdraustasis) gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valdytojo paskirto
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesnė informacija asmens duomenų klausimais nurodyta BTA privatumo
politikoje www.bta.lt.

(parašas)
A.V.

VILMA ANEVIČIŪTĖ
Tel. +37069625987, el. paštas v.aneviciute@bta.lt

(parašas)
A.V.

DRAUDIKO ATSTOVAS:DRAUDIKO ATSTOVAS:DRAUDIKO ATSTOVAS:DRAUDIKO ATSTOVAS:

JUS APTARNAVO:JUS APTARNAVO:JUS APTARNAVO:JUS APTARNAVO:

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:
INFODRA, UADBB AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY” FILIALAS LIETUVOJE

KAD direktorius TAŠKŪNAS KĘSTUTIS

Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau irPatvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau irPatvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau irPatvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir
taisyklių kopiją gavau.taisyklių kopiją gavau.taisyklių kopiją gavau.taisyklių kopiją gavau.
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AAS “BTA Baltic Insurance Company” (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
“BTA Baltic Insurance Company” filialą , į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259



Profesin ės atsakomyb ės
draudimas
Draudimo produkto informacinis dokumentas

Produktas: Draudimo tarpinink ų civilin ės
atsakomyb ės privalomasis draudimas

Bendrov ė: AAS "BTA Baltic Insurance
Company", atstovaujama filialo Lietuvoje

Išsami ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Draudimo tarpininkų civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo Taisyklėse patvirtintose Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. rugsėjo 28 d.
nutarimu Nr. N-113 ir  draudimo liudijime (polise), LR draudimo įstatyme, LR CK ir kituose draudimo sutartis
reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokia šio draudimo r ūšis?
Draudimo tarpininkų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Draudimo apsauga taikoma apdraustojo civilinei
atsakomybei už turtinę žalą, padarytą nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir
šalių nustatytu laikotarpiu, ne trumpesniu negu 2 metai nuo draudimo sutarties pabaigos, dėl draudimo sutarties galiojimo metu
padarytų neteisėtų apdraustojo veiksmų vykdant draudimo tarpininkavimo veiklą., su sąlyga, kad įvykis yra draudžiamasis.
Šalys gali susitarti dėl papildomų rizikų ar dalies rizikų atsisakymo, nurodant tai polise.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Draudžiamasis įvykis yra reikalavimo atlyginti
žalą pateikimas apdraustajam ar draudikui dėl
draudimo sutarties galiojimo metu atliktų
apdraustojo neteisėtų veiksmų, kurie yra
pagrindas atsirasti apdraustojo civilinei
atsakomybei, jeigu reikalavimas atitinka visas
šias sąlygas: pareikštas dėl nukentėjusiam
trečiajam asmeniui padarytos turtinės žalos;
pareikštas kaip rašytinė pretenzija arba ieškinys;
pareikštas draudimo sutarties galiojimo metu
arba per šalių nustatytą terminą, nurodytą šių
Draudimo tarpininkų civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo Taisyklių patvirtintų
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos 2004 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr.
N-113 5 punkte; pareikštas dėl draudimo
tarpininkavimo veiklos, atliekamos ir (ar) atliktos
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu;
pareikštas dėl Europos Sąjungos valstybės
narės teritorijoje atliekamos ir (ar) atliktos
draudimo tarpininkavimo veiklos.
Draudimo suma yra maksimali draudimo
išmoka, kurią BTA išmokės. Ji gali būti
nustatyta visam laikotarpiui, taip pat vienamįvykiui. Indeksuota minimali draudimo tarpininko
profesinės civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo suma sudaro 1.250.618,- eurų vienam
draudžiamajam įvykiui ir 1.875.927,- eurai
visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus.

Kam netaikoma draudimo
apsauga?

Nedraudžiamasis įvykis yra pateikimas
reikalavimo atlyginti žalą (nuostolius):
neturtinę, jeigu draudimo sutartyje nenustatyta
kitaip;
atsiradusią dėl netinkamo sutarties dėl
draudimo tarpininkavimo atlikimo vykdymo, kai
sutartinės civilinės atsakomybės ribos,
numatytos sutarties sąlygose, viršija civilinės
atsakomybės ribas, numatytas įstatyme. Tokiu
atveju draudimo apsauga galioja tokia apimtimi,
kokios yra sutartinės civilinės atsakomybės
ribos, numatytos įstatyme;
atsiradusią dėl bet kokių veiksmų, nesusijusių
su draudimo tarpininkavimo veikla;
padarytą pačiam apdraustajam;
jeigu veika (veiksmas, neveikimas), kuria buvo
padaryta žala, buvo apdraustojo atlikta tuo
metu, kai jis neturėjo teisės vykdyti draudimo
tarpininkavimo veiklos;
padarytą dėl kasos vedimo trūkumų arba
mokėjimo tvarkos pažeidimų bei dėl apdraustojo
personalo įvykdyto išeikvojimo.

Ar yra koki ų nors draudimo
apsaugos apribojim ų?Įvykis įvyko dėl nenugalimos jėgos.Įvykis yra nedraudžiamasis.

Tyčinių Draudėjo, Apdraustojo ar Naudos gavėjo
veiksmų.
Taip pat gali būti pritaikyta sąlyginė ar
besąlyginė išskaita, išreikšta konkrečia pinigų
suma arba procentine išraiška, jeigu tai
nurodyta polise. Besąlyginė išskaita negali būti
didesnė kaip 10.000,- eurų.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Jeigu nesutarta kitaip draudimo apsauga galioja Europoje.



Kokios mano pareigos?
Jūs privalote laiku mokėti draudimo įmokas.
Pranešti BTA apie rizikos padidėjimą, ypač jeigu tai susiję su draudimo objektu ar jo naudojimo būdo,
pasikeitimu.Įvykus įvykiui, Jūs privalote per 3 dienas apie tai pranešti BTA, nedelsiant informuoti kompetentingas tarnybas,
sudaryti BTA sąlygas apžiūrėti įvykio vietą, vykdyti BTA nurodymus bei pateikti prašomus dokumentus.

Kada ir kaip moku?Įmoka už draudimo sutartį mokate iki jame nurodytos dienos vienu iš šių būdų:
mokėjimo pavedimu į BTA banko sąskaitą;
visose parduotuvių Maxima kasose, visuose „Perlas“ terminaluose ir „Virtualių paslaugų operatorius“ skyriuose,
pateikiant mokėjimo sąskaitą;
bet kurioje BTA atstovybėje atsiskaitant kortele, kuriose yra įrengtas EKS kortelių skaitytuvas, arba grynais.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Draudimo sutartis įsigalioja nuo polise nurodytos dienos ir galioja iki paskutinės draudimo laikotarpio dienos.

Kaip galiu nutraukti sutart į?
Draudimo sutartį galite nutraukti informavę mus raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki
pageidaujamos sutarties nutraukimo dienos.


