Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis
draudimas
Liudijimas/polisas
Draudimo rūšis: Draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

DRAUDĖJAS

INFODRA, UADBB, J. Janonio
info@naudingasdraudimas.lt

DRAUDIKAS

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

DRAUDIMO SUTARTIES
PAGRINDAS

Su Draudimo tarpininkų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis, patvirtintomis LR DPK
2004-09-28 nutarimu Nr. N-113 susipažinau, jų sąlygas supratau bei pasižadu vykdyti.

APDRAUSTA VEIKLA

Nepriklausomų draudimo tarpininkų įmonės profesinė veikla

DRAUDIMO LAIKOTARPIS

Galioja nuo 2018-01-15 iki 2019-01-14
Draudimo sutartis įsigalioja nuo polise nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, nepriklausomai nuo to, ar
yra sumokėta pirma ar visa draudimo įmoka

DRAUDIMO OBJEKTAS

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 2 metai nuo draudimo sutarties pabaigos, dėl draudimo sutarties galiojimo metu
padarytų neteisėtų apdraustojo veiksmų vykdant draudimo tarpininkavimo veiklą.

DRAUDIMO SUMA
Bendra draudimo suma:

g.

7,

Klaipėda,

Nr. PCAD 048740

Lietuva,

tel.

865799909,

el.

paštas

Draudimo suma vienam
draudiminiam įvykiui:
DRAUDIMO ĮMOKA
Įmokos mokėjimo grafikas:

724,05 EUR (Septyni šimtai dvidešimt keturi EUR 05 ct)
724,05 EUR įmokėti iki 2018-01-15

IŠSKAITA

Besąlyginė - 5 000,00 EUR

DRAUDIMO LIUDIJIMO
IŠDAVIMO DATA IR VIETA

2018-01-08, Klaipėdos privačių biuras

PASTABOS
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.

Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir
taisyklių kopiją gavau.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:
INFODRA, UADBB
A.V.
(parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS:
AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY” FILIALAS LIETUVOJE
A.V.
KAD direktorius TAŠKŪNAS KĘSTUTIS

(parašas)

JUS APTARNAVO:
VILMA ANEVIČIŪTĖ
Tel. +37069625987, El. paštas v.aneviciute@bta.lt
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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

45a8ee1daababa194dcde912ec2362c2

1 875 927,00 EUR (Vienas milijonas aštuoni šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt
septyni EUR 00 ct)
1 250 618,00 EUR (Vienas milijonas du šimtai penkiasdešimt tūkstančių šeši šimtai aštuoniolika EUR 00 ct)

