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„APSIDRAUSK METINIU TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS 

ATSAKOMYBĖS PRIVALOMUOJU DRAUDIMU PER MOBILIĄ APLIKACIJĄ 

„PERLAS GO“ IR GAUK TECHNINĖS PAGALBOS KELYJE PASLAUGĄ DOVANŲ“  

 

AKCIJOS TAISYKLĖS 

 

Akcijos laikotarpis ir dalyviai 

 

1. Akcija „Apsidrausk metiniu Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 

privalomuoju draudimu per mobilią aplikaciją „Perlas Go“ ir gauk techninės pagalbos kelyje 

paslaugą dovanų“ vyksta nuo 2022 m. lapkričio 01 d. iki 2022 m. gruodžio 15 d. imtinai. 

Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką 

skelbiama www.perlodraudimas.lt). 

2. Akcijos organizatorius UADBB „Perlo draudimo brokeris“ (toliau – „Perlo draudimas“) ir 

UAB „Perlas Finance“. 

3. Akcijoje dalyvauja visi fiziniai asmenys, akcijos laikotarpiu „Perlas Go“ mobiliąja programėle 

nuskanavę specialų brūkšninį kodą ir sudarę transporto priemonių valdytojų civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo sutartį metams laiko per „Perlas Go“ mobilią aplikaciją 

tarpininkaujant „Perlo draudimui“.  

4. Akcijoje dalyvauti negali: 

a. juridiniai asmenys; 

b. asmenys pasirinkę draudimo įmoką mokėti dalimis; 

c. UADBB „Perlo draudimo brokeris“ darbuotojai bei jų šeimos nariai ir kitos, 

su UADBB „Perlo draudimo brokeris“ susijusios įmonės bei jų darbuotojai 

ir šeimos nariai. 

d. UAB „Perlas Finance“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.  

Akcijos prizai 

 

5. Akcijos prizai – Techninės pagalbos kelyje paslauga („Lietuva mini‘). Detalus teikiamos 

paslaugos – „Lietuva mini“ aprašymas pateikiamas 

https://perlodraudimas.lt/app/uploads/2022/08/Euroasista-paslaugu-informacinis-dokumentas-

su-motociklais.pdf  

6. Dovanos vertė – 18,00 Eur. Dovanos negrąžinamos ir nekeičiamos, pinigais jokiomis 

aplinkybėmis neišmokamos.  

7. Dovanos gavėjai dovaną gauna elektroniniu paštu, kuris nurodytas „Perlas Go“ programėlėje 

kuomet sudaroma akcijos taisykles atitinkanti draudimo sutartis. Dovaną patvirtinantis 

sertifikatas dovanos gavėjui išsiunčiamas per tris darbo dienas, nuo transporto priemonių 

valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo metinės sutarties sudarymo dienos.  

 

Dalyvavimo akcijoje sąlygos 

 

8. Akcijoje dalyvauja bet kuris asmuo (draudėjas), akcijos laikotarpiu įvykdęs akcijos sąlygas, t.y. 

„Perlas Go“ programėle nuskanavęs specialų akcijos brūkšninį kodą ir sudaręs transporto 

priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį metams laiko per 

mobilią aplikaciją „Perlas Go“ tarpininkaujant „Perlo draudimui“ išskyrus 4 p. nurodytas 

išimtis.  

http://www.perlodraudimas.lt/
https://perlodraudimas.lt/app/uploads/2022/08/Euroasista-paslaugu-informacinis-dokumentas-su-motociklais.pdf
https://perlodraudimas.lt/app/uploads/2022/08/Euroasista-paslaugu-informacinis-dokumentas-su-motociklais.pdf
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9. Apdraudus vieną konkretų draudimo objektą (konkrečios transporto priemonės valdytojų 

civilinę atsakomybę), akcijoje galima dalyvauti tik vieną kartą, t. y. nutraukus draudimo sutartį 

ir pakartotinai apdraudus tą patį objektą, akcijoje nebedalyvaujama. 

10. Sudarytos ir akcijos kriterijus atitinkančios sutartys yra įtraukiamos automatiškai. Draudėjams 

jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia. 

11. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą sudarant draudimo sutartis atsakingi draudimo 

sutartį sudarantys asmenys. 

12. Dovanos gavėjui, akcijos dovana, techninės pagalbos kelyje „Lietuva mini“ sertifikatas 

(dokumentas patvirtinantis teisę gauti paslaugą) išsiunčiama po įmokos už sudarytą draudimo 

sutartį apmokėjimo, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, siunčiama į el. pašto dėžutę, kuri 

nurodyta mobiliojoje programėlėje „Perlas Go“ kuomet sudaroma akcijos kriterijus atitinkanti 

draudimo sutartis. 

 

Asmens duomenų tvarkymas  

 

13. Atsiskaitant „Perlas Go“ programėle, asmens duomenų valdytojas yra „Perlas Finance“, juridinio 

asmens kodas 301169732, registruotos buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, 

tel. +370 5 275 17 51, el. pašto adresas info@perlasfinance.lt  

14. Sudarant draudimo sutartis „Perlas Go“ programėle, asmens duomenų valdytojas yra Perlo 

draudimo brokeris UADBB, juridinio asmens kodas 302919813, registruotos buveinės adresas 

Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. +370 5 250 5555, el. pašto adresas 

info@perlodraudimas.lt  

15. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad akcijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, 

pavardė, el. paštas, tel. nr.) organizatoriai tvarko kiek tai reikalinga akcijai organizuoti, dovanai 

įteikti ir/ar informuoti apie dovaną. Pasibaigus akcijai asmens duomenys gali būti tvarkomi kitais 

pagrindais (pvz. sutarties vykdymas, teisinė prievolė ir pan.). 

16. Duomenų valdytojai, tvarkydami asmens duomenis, laikosi konfidencialumo. Ši prievolė kyla iš 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso reikalavimų. 

17. Tvarkydami asmens duomenis duomenų valdytojai įgyvendina konkrečias organizacines ir 

technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti nuo duomenų atskleidimo 

ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi su akcijos organizavimu bei administravimu, 

dovanų gavėjų paskelbimu susiję asmens duomenys bus saugomi akcijos vykdymo metu ir 6 

mėnesius po akcijos pabaigos, arba, kol akcijos dalyvis atšauks duotą sutikimą tvarkyti jo asmens 

duomenis. 

18. Akcijos dalyviai turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis. 

19. Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius su jais susijusius asmens duomenis. 

20. Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištrinti su jais susijusius asmens duomenis. 

21. Akcijos dalyviai turi teisę apriboti duomenų tvarkymą. Jei akcijos dalyviai mano, kad jų teisės į 

privatumą buvo pažeistos, jie gali pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai, L. 

Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštu ada@ada.lt.  

 

Baigiamosios nuostatos 

 

22. Esant įstatymuose numatytiems atvejams, organizatorius įsipareigoja sumokėti Gyventojų 

pajamų mokestį už dovanotas dovanas. 

tel:+37052751751
mailto:info@perlasfinance.lt
mailto:+370%205 250%205555
mailto:info@perlodraudimas.lt
mailto:ada@ada.lt
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23. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) 

informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje 

svetainėje  www.perlodraudimas.lt.   

24. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nuostatos. 

http://www.perlodraudimas.lt/

