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INFORMACIJA APIE UADBB „PERLO DRAUDIMO BROKERIS“  

UADBB „Perlo draudimo brokeris“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 302919813, 

registruotos buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, 09237, Vilnius. Registro tvarkytojas – Valstybės 

įmonė Registrų centras (www.registrucentras.lt). 2012-11-08 Bendrovei buvo išduota licencija 

draudimo brokerių įmonės veiklai Nr. 000148. Draudimo brokerių įmonių sąrašas yra skelbiamas 

Lietuvos banko interneto tinklalapyje www.lb.lt. Jokia Bendrovės akcijų ar kita kapitalo dalis 

nepriklauso nė vienai draudimo įmonei ar draudimo įmonę patronuojančiai įmonei. Nė viena 

draudimo įmonė ar draudimo įmonę patronuojanti įmonė jokia forma nedaro įtakos Bendrovės 

valdymui.  

Bendrovė neturi jokios draudimo įmonės akcijų ar kitų kapitalo dalių ir (ar) įtakos tiesioginiam ar 

netiesioginiam jos valdymui. Jeigu manote, kad Bendrovė pažeidė Jūsų teises ir/ar teisėtus interesus, 

skundą dėl Bendrovės veiklos klientai ir kiti suinteresuoti asmenys gali pateikti tiesiogiai Bendrovei 

el. paštu: info@perlodraudimas.lt, tel. 1652, faksas (8 5) 2780 717. Su visa skundų nagrinėjimo 

tvarka galite susipažinti www.perlopaslaugos.lt/apie-mus. Bendrovė turi teisę vykdyti draudimo 

produktų platinimo veiklą tiek draudiko, tiek draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio 

trečiojo asmens pavedimu, tačiau draudimo brokerių įmonė visuomet veikia draudėjo, apdraustojo, 

naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens interesais. Bendrovė bendradarbiauja su ne gyvybės 

draudimo įmonėmis (sąrašas pateikiamas: www.perlopaslaugos.lt/privatiems/draudimas/draudimo-

partneriai). Visoms, su aukščiau nurodytais draudikais sudaromoms draudimo sutartims, kurios 

sudaromos Bendrovei platinant draudimo produktus, taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Draudėjui 

pažeidus draudimo sutarties sąlygas, draudikas turi teisę teisės aktuose bei draudimo sutartyje 

nustatytomis sąlygomis ir tvarka laikyti draudimo sutartį nutrūkusia, sustabdyti draudimo apsaugos 

galiojimą, pasiūlyti pakeisti draudimo sutartį, nutraukti draudimo sutartį prieš terminą, reikalauti 

pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, atsisakyti mokėti draudimo išmoką ar ją sumažinti ir (ar) 

taikyti kitas draudimo sutartyje numatytas sankcijas. UADBB „Perlo draudimo brokeris“ savo 

paslaugas jums teikia už komisinį atlyginimą, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis.  

PASIRINKDAMAS DRAUDIMO PASIŪLYMĄ IR SUMOKĖDAMAS DRAUDIMO 

ĮMOKĄ PATVIRTINATE, KAD:  
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1) Pasiūlyme nurodyta informacija apie draudėją, transporto priemonę ir kiti jūsų pateikti duomenys 

yra teisingi.  

2) Susipažinote su Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 

įstatymu ir Standartinėmis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo sutarties sąlygomis.  

3) Davėte Bendrovei aiškų ir neatšaukiamą nurodymą (pavedimą) pateikti pasirinktai draudimo 

bendrovei prašymą sudaryti nurodytos transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo sutartį, pervesti draudimo bendrovei sumokėtą draudimo įmoką, o taip pat 

gauti iš draudiko ar jo atstovo draudimo sutartį (bei kitus dokumentus) ir juos įteikti draudėjui.  

PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

Bendrovė siekdama įvertinti Jūsų draudimo poreikius ir norėdama pateikti aktualų draudimo 

pasiūlymą, taip pat siekdama: tarpininkauti Jums sudarant draudimo sutartį, draudimo sutarties 

administravimo tikslu, pateikti aktualų pasiūlymą dėl Bendrovės teikiamų paslaugų, įgyvendindama 

kitus Lietuvos Respublikos Draudimo įstatyme apibrėžiamus draudimo produktų platinimo 

veiksmus, siekdama užtikrinti savo teisėtus interesus, tvarkys Jūsų asmens duomenis 

(identifikacinius ir kontaktinius duomenis; draudimo poliso ir draudimo sutartyje esančius asmens 

duomenis; duomenis susijusius su draudžiamojo įvykio pranešimu, registravimu bei pagalba jį 

administruojantis draudimo kompanijoje bei kt.). Mes taip pat siųsime Jums priminimą apie 

draudiminės apsaugos pabaigą, informaciją apie draudimo sutarties sąlygų pasikeitimą (jei sąlygos 

keisis) bei draudimo pasiūlymus. Jūs galite atsisakyti tokios informacijos iš karto arba kiekvieną 

kartą Jums gavus tokią informaciją. Daugiau apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis bei apie 

Jūsų, kaip duomenų subjekto teises, rasite UADBB „Perlo draudimo brokeris“ asmens duomenų 

tvarkymo politikoje. 


