PRIVALOMA INFORMACIJA, KURIĄ PRIVALO TEIKTI DRAUDIMO TARPININKAS
201__ m. ________________ mėn. ___ d.
Draudimo tarpininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (toliau – Draudimo įstatymas) 184
straipsnio 3 dalimi, privalo atskleisti draudėjams, apdraustiesiems, naudos gavėjams ir nukentėjusiems tretiesiems
asmenims Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2011-02-22 nutarime N-69 ir Draudimo įstatymo 93
straipsnyje nurodytą informaciją:
1. Draudimo tarpininkas – AB DNB bankas, įmonės kodas 112029270, adresas Konstitucijos pr. 21A, LT-03601
Vilnius.
2. Registro, kuriame registruotas Draudimo tarpininkas tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras. Draudimo
kompanijos priklausomų tarpininkų sąrašas nurodytas adresu www.gjensidige.lt.
3. Draudiko pavadinimas: „Gjensidige“.
4. Draudiko įmonės rūšis: Akcinė draudimo bendrovė.
5. Draudiko adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Telefonas +370 2790007, el. paštas info@gjensidige.lt.
6. AB DNB bankas neturi ADB „Gjensidige“ akcijų, sudarančių daugiau kaip 10 procentų kapitalo.
7. ADB „Gjensidige“ ir jos patronuojanti įmonė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi AB DNB bankas akcijų ar kitokių
kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 procentų
kapitalo.
8. Skundus dėl draudimo tarpininko veiklos draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ir nukentėjusysis tretysis
asmuo gali pateikti ADB „Gjensidige“ adresu Konstitucijos pr. 7, Vilnius 09308, el. paštu info@gjensidige.lt.
9. AB DNB bankas bendradarbiavimo sutartimis įsipareigojęs vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą,
bendradarbiaudamas su keliomis draudimo įmonėmis, Klientas turi teisę kreiptis į AB DNB banką ir gauti tokių
draudimo įmonių pavadinimus.
10. Informacija draudėjui pagal Draudimo įstatymo 93 straipsnį:
10.1 draudimo sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.2 draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu draudikas nedelsdamas privalo pranešti ne gyvybės draudimo
sutarties draudėjui – fiziniam asmeniui apie bet kokį draudiko rekvizitų ar 10.1. punkte nurodytos
informacijos pasikeitimą.
10.3 sudarius draudimo sutartį, draudėjui privalo būti išduotas draudimo liudijimas (polisas) ir, jei sudaryta
individuali draudimo sutartis, individualios draudimo sutarties egzempliorius.
10.4 jei po draudimo sutarties sudarymo draudėjas kreipiasi į draudiką su prašymu išduoti draudimo taisyklių
ar individualios draudimo sutarties, draudimo liudijimo (poliso), draudėjo raštiško prašymo sudaryti
draudimo sutartį bei kitų dokumentų, patvirtinančių draudimo sutarties sudarymą, nuorašus, draudikas
privalo, kai draudėjas sumoka sutartą atlyginimą, neviršijantį dokumentų nuorašų išdavimo sąnaudų (jei
atlyginimas numatytas draudimo sutartyje), išduoti draudėjui reikalaujamų dokumentų nuorašus.
10.5 tais atvejais, kai draudimo sutartyje yra nustatomos individualiai aptartos sąlygos, draudikas privalo
pranešti draudėjui apie siūlomą draudimo sutarties sąlygą ir jos pasekmes.
Ši individualiai aptarta sąlyga galioja tik tuo atveju, kai draudėjas raštu patvirtina susipažinęs su ja ir raštu
išreiškia sutikimą, kad sąlyga būtų draudimo sutarties dalis.
11. Tais atvejais, kai informacija teikiama tik pareikalavus, klientas informuojamas apie teisę tos informacijos
pareikalauti.
12. Prieš sudarydamas kiekvieną konkrečią draudimo sutartį, draudimo tarpininkas turi tiksliai nustatyti ir nurodyti,
remdamasis visų pirma kliento pateikta informacija, kliento poreikius, taip pat nurodyti pagrindines priežastis,
kuriomis remdamasis jis klientui davė vieną ar kitą patarimą dėl tam tikros draudimo sutarties.

Pasirašydamas patvirtintu, kad susipažinau su aukščiau išdėstyta informacija ir šio rašto kopiją gavau.

__________________________________
(Kliento vardas, pavardė, parašas)

