
 

 

 

UADBB „Perlo draudimo brokeris” 
Įmonės kodas 302919813 

Olimpiečių g. 15-1 
LT-09237 Vilnius 
Lietuva 

Tel. (8 5) 2 505 555 
Faks. (8 5) 2 780 717 
El. paštas info@perlodraudimas.lt 

A/s LT863020020000000029 
UAB „Perlas Finance“ 
FĮ kodas: 30200 

INFORMACIJA KLIENTUI: (DRAUDĖJUI, APDRAUSTAJAM ir/ar NAUDOS GAVĖJUI) 

Informacija pateikiama pagal LR Civilinio kodekso 6.993 str., Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 93 
str., 116 str. bei 2018 m. birželio 12 d. Lietuvos Banko valdybos nutarimo  Nr. 03-91 reikalavimus:  
 
1) Pagrindiniai duomenys įmonę. 
UADBB „Perlo draudimo brokeris“ yra uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė (toliau vadinama 
Bendrove)  
Registracijos adresas: Olimpiečių g. 15-1, LT09237 Vilnius. Įmonės kodas 302919813, registro duomenų 
tvarkytojas VĮ „Registrų centras“. Tel.1652, El. paštas: info@perlodraudimas.lt. Atsiskaitomoji sąskaita 
LT863020020000000029 UAB „Perlo paslaugos“ Generalinis direktorius Nerijus Giedraitis. 
2) Registrai, kuriuose tvarkomi įrašai apie įmonę. 
Bendrovė UADBB “ Perlo draudimo brokeris ” įregistruotas Valstybinėje įmonėje Registru centras. Taip pat 
„Perlo draudimo brokeris“ veikla yra licencijuojama ir prižiūrima Lietuvos Banko. Žemiau pateikiami 
registrai, kuriuose galite patikrinti „Perlo draudimo brokeris“ UADBB įregistravimo bei įtraukimo į draudimo 
brokerių įmonių sąrašą faktą: 
https://www.lb.lt/finansu-rinku-dalyviai?list=19 
http://www.registrucentras.lt/jar/p/  
3) Bendrovės sąsajos su draudimo įmonėmis. 
UADBB Perlo draudimo brokeris, neturi, tiesiogiai ar netiesiogiai draudimo įmonės, kitų Europos Sąjungos 
valstybių narių draudimo įmonės ar užsienio valstybės draudimo įmonės akcijų ar kitokių kapitalo dalių, 
suteikiančių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 procentų kapitalo. 
Jokia draudimo įmonė arba draudimo įmonės patronuojanti įmonė neturi tiesiogiai ar netiesiogiai UADBB 
Perlo draudimo brokeris akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 procentų balsavimo 
teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 procentų kapitalo. 
4) Skundų dėl Bendrovės veiksmų nagrinėjimas. 
Jeigu manote, kad „Perlo draudimo brokeris“ UADBB kokiu nors būdu pažeidė Jūsų teises ir/ar teisėtus 
interesus, skundą dėl bendrovės veiksmų galite pateikti tiesiogiai Bendrovei el. paštu 
info@perlodraudimas.lt arba tiesiogiai UADBB „Perlo draudimas“ Olimpiečių g. 15-1, Vilnius. Su visa skundų 
nagrinėjimo tvarka galite susipažinti internete https://www.perlodraudimas.lt/apie-perlo-draudimas/. 
Jeigu po skundo nagrinėjimo procedūros Jūsų netenkina Bendrovės priimtas sprendimas ir esate vartotojas, 
tokiu atveju turite teisę neteismine tvarka kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, 09128 Vilnius, 
www.lb.lt) dėl kilusio ginčo sprendimo. 
5) Draudimo produktų platinimo pobūdis 
UADBB Perlo draudimo brokeris 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. 
Perlo draudimo brokeris Jums neteikia rekomendacijos dėl draudimo produktų, išskyrus atvejus, kai 
draudimo pasiūlyme nurodoma, kad yra teikiama nepriklausoma rekomendacija. 
6) Informacija apie draudikus, su kuriais Bendrovė bendradarbiauja 
Bendrovė bendradarbiauja su ne gyvybės draudimo įmonėmis (sąrašas pateikiamas: 
https://www.perlodraudimas.lt/apie-perlo-draudimas/). Taip pat Bendrovė bendradarbiauja su gyvybės 
draudimo įmonėmis: Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas, Ergo Life Insurance SE, 
Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas, UAB „SB draudimas“, PZU Lietuva gyvybės 
draudimas UAB, INVL Asset Management UAB. Visoms, su aukščiau nurodytais draudikais sudaromoms 
draudimo sutartims, kurios sudaromos tarpininkaujant Bendrovei platinant draudimo produktus, taikoma 
Lietuvos Respublikos teisė, nebent draudimo pasiūlyme ir/ar draudimo sutartyje nurodoma kitaip. 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 priemones sankcijas. Visais atvejais UADBB „Perlo draudimo brokeris“ primygtinai rekomenduoja 
prieš sudarant draudimo sutartį išsamiai susipažinti su siūlomo draudimo produkto draudimo taisyklėmis arba 
prašyti Jus aptarnaujantį draudimo brokerį suteikti išsamesnės informacijos. 
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7) Bendrovės gaunamo atlygio pobūdis 
UADBB „Perlo draudimo brokeris“ savo paslaugas jums teikia už komisinį atlyginimą, kuris yra sudedamoji 
draudimo įmokos dalis. 
8) Asmens duomenų tvarkymas 
Bendrovė siekdama įvertinti Jūsų draudimo poreikius ir norėdama pateikit 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 
priminimus apie draudimo apsaugos pabaigą, informaciją apie draudimo sutarties sąlygų pasikeitimus (jei 
sąlygos keisis) bei kitus draudimo pasiūlymus. Jus 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 čia: https://www.perlodraudimas.lt/apie-perlo-draudimas/. 
 
 

 

 

 


