
PRIVALOMA INFORMACIJA, KURIĄ PRIVALO TEIKTI DRAUDIMO TARPININKAS 

2018-10-01 

 

Draudimo tarpininkas, vadovaudamasis LR Draudimo įstatymo 184 str. ir 2018-06-12 Lietuvos Banko 

nutarimu  Nr. 03-91, privalo teikti draudėjams žemiau nurodytą informaciją prieš sutarties sudarymą: 

 

1. Draudimo agentas/draudimo agentų įmonė - Scania Finans Aktiebolag Lietuvos filialas, 

įmonės kodas 302554624, adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lentvario g. 14B, telefonas 

+37061646402 , el.paštas finans@scania.lt. 

2. Agentas vykdo draudimo produktų platinimo veiklą dėl siūlomų draudimo sutarčių 

bendradarbiaudamas su vienu draudiku - AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialu 

Lietuvoje (į/k 300665654, Viršuliškių skg.34, Vilnius, www.bta.lt ). 

3. Draudimo agentas įregistruotas AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje  agentų 

registre, agentų sąrašas skelbiamas AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje  

interneto svetainėje: www.bta.lt /kontaktai. 

4. AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje arba jo patronuojančioji įmonė neturi 

tiesiogiai ar netiesiogiai draudimo agento akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių 10 ir 

daugiau procentų balsavimo teisių ar sudarančių 10 ir daugiau procentų kapitalo. 

5. Draudimo agentas/draudimo agentų įmonė Scania Finans Aktiebolag Lietuvos filialas neturi 

AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje akcijų sudarančių daugiau kaip 10 

procentų kapitalo. 

6. Klientas, manantis, kad draudimo agentas/ draudimo agentų įmonė draudimo teisiniuose 

santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į draudiką AAS „BTA 

Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje su skundu, adresu Viršuliškių skg.34, Vilnius arba 

el. paštu bta@bta.lt, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. 

7. Informacija apie agento gaunamo atlygio pobūdį, taip pat informacija apie rekomendacijos 

teikimą yra nurodyta pasiūlyme/polise, prie kurio yra teikiama ši informacija. 

8. Informacija draudėjui pagal LR CK 6.993 8 d.: 

draudiko pavadinimas, draudiko įmonės rūšis, adresas yra nurodyti pasiūlyme/polise, prie 

kurio yra teikiama ši informacija. 

Iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarka, draudiko elgesys, 

kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimi draudimo rizikos padidėjimo 

atvejai bei kita informacija yra nurodyta konkrečios draudimo rūšies taisyklėse, su kuriomis 

draudėjui rekomenduojame detaliai susipažinti iki draudimo sutarties sudarymo. 
9. Kita informacija: draudimo sutartims, sudaromos tarpininkaujant agentui, yra taikoma 

Lietuvos Respublikos teisė. 

 

• Pasirašydamas šį dokumentą, sutinku gauti draudimo pasiūlymus iš AAS „BTA Baltic Insurance Company“ 

filialo agento Lietuvoje SCANIA FINANS AB Lietuvos filialo. 

 

 

_____________________________________ 
Įmonės pavadinimas 

Vadovo/įgalioto asmens vardas pavardė ir parašas  

 

 

http://www.bta.lt/

