PRIVALOMA INFORMACIJA UADBB „BENEFITA DRAUDIMAS“ KLIENTUI
(atnaujinta 2017-05-02)

Ši informacija pateikiama pagal Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2011 m. vasario 22 d.
nutarimo Nr. N-69 reikalavimus.
Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Benefita draudimas“ yra registruota VĮ Registrų centre
Vilniaus filiale. Informacija apie juridinio asmens įregistravimą skelbiama VĮ Registrų centro intereneto
puslapyje www.registrucentras.lt.
Draudimo priežiūros komisija 2005 metų lapkričio mėnesio 22 dieną UADBB „Benefita draudimas“ išdavė
Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią licenciją, kuri patvirtina, kad įmonei leidžiama vykdyti draudimo
tarpininkavimo veiklą bei kitą Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymo leidžiamą draudimo brokerių įmonei
vykdyti veiklą. Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių draudimo brokerių įmonių sąrašas yra skelbiamas
Lietuvos banko interneto tinklalapyje www.lb.lt.
Jokia UADBB „Benefita draudimas“ įstatinio kapitalo dalis nepriklauso nė vienai draudimo bendrovei ar
draudimo bendrovę patronuojančiai įmonei, šios įmonės valdymui jokia forma nedaro įtakos nė viena draudimo
bendrovė ar draudimo bendrovę patronuojanti įmonė. UADBB „Benefita draudimas“ neturi jokios draudimo
įmonės kapitalo dalies ir/arba įtakos tiesioginiam ar netiesioginiam jos valdymui.
Veikdama pagal įstatus, UADBB „Benefita draudimas“ veikia kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas,
vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą draudiko pavedimu.
UADBB „Benefita draudimas“ yra apdraudusi savo profesinę civilinę atsakomybę 1.250.618 eurų sumai vienam
draudiminiam įvykiui ir 1.875.927 eurų sumai visam draudimo laikotarpiui per metus. UADBB „Benefita
draudimas“ civilinė atsakomybė apdrausta UADB Compensa Vienna Insurance Group, kurios kontaktiniai
duomenys pateikti internetiniame tinklalapyje adresu www.compensa.lt. Dėl UADBB „Benefita draudimas“,
kaip draudimo brokerių įmonės, padarytos žalos atlyginimo neteismine tvarka galima kreiptis tiesiogiai į UADB
Compensa Vienna Insurance Group.
Kilus ginčams dėl UADBB „Benefita draudimas“ veiklos, klientai ir kiti suinteresuoti asmenys gali raštu
pateikti skundus tiesiogiai ar kitomis ryšio bei pašto priemonėmis bendrovei. Visa kontaktinė informacija yra
skelbiama interneto tinklalapyje www.benefitadraudimas.lt.
Taip pat skundai dėl šios įmonės licencijuotos brokerių veiklos gali būti pateikti Draudimo brokerių rūmams,
kurie nagrinėja asmenų skundus dėl draudimo brokerių veiklos bei profesinės etikos pažeidimų (informacija
apie tai skelbiama internetiniame tinklalapyje adresu www.dbr.lt) ir Lietuvos bankas, kuri nagrinėja vartotojų ir
draudiko ginčus, kylančius iš draudimo sutarties ar susijusius su ja, ir nustato ginčų nagrinėjimo taisykles
(informacija apie tai skelbiama internetiniame tinklalapyje adresu www.lb.lt). Nepavykus ginčų išspręsti
neteisminiu būdu, jie gali būti nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisme įstatymuose nustatyta tvarka.
UADBB „BENEFITA DRAUDIMAS“ BENDRADARBIAUJA SU ŠIOMIS DRAUDIMO
BENDROVĖMIS1:
Gyvybės draudimas:
 UAGDPB „Aviva Lietuva“
 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas
 Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“
 ERGO Life Insurance SE
 UAB „PZU Lietuva Gyvybės draudimas“
 Mandatum Life Insurance Baltic SE
Ne gyvybės draudimo bendrovės:
 “BTA Insurance Company” SE filialas Lietuvoje
 “InterRisk Vienna Insurance Group” AAS Lietuvos filialas
 ADB Compensa Vienna Insurance Group
 ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
 ADB „Gjensidige“
 „If P&C Insurance AS“ filialas
UADBB „Benefita draudimas“ Klientui pareikalavus, Jam yra suteikiama informaciją apie draudimo bendrovės adresą; draudimo
bendrovės padalinio ar draudimo bendrovės atstovo adresą
1

 AB „Lietuvos draudimas“
 Seesam Insurance AS Lietuvos filialas
Pensijų kaupimo bendrovės:
 ERGO LIFE INSURANCE, SE
 UAB „INVL Asset Management“

REKVIZITAI IR KONTAKTAI
Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Benefita draudimas“
Kodas 300515067
Licencija draudimo brokerių įmonės veiklai Nr. 93
Latvių g. 15-54/Sakalų g. 2-54, Vilnius
Tel. (8 5) 210 2025
Faks. (8 5) 260 7658
El. p. info@benefitadraudimas.lt
UADBB „BENEFITA DRAUDIMAS“ skyriai Lietuvos miestuose:
Centrinė būstinė
Latvių g. 15-54/Sakalų g. 2-54, Vilnius
Tel. (8 5) 210 2025
Faks. (8 5) 260 7658
Laisvės teritorinis skyrius
Laisvės pr. 88, Vilnius
Tel. (8 5) 205 9999
Faks. (8 5) 205 8548
Anyksčių teritorinis skyrius
Dariaus ir Girėno g. 8, Anyksčiai
Tel. 868751208
Klaipėdos regioninis skyrius
Šermukšnių g. 7, Klaipėda
Tel. (8 46) 38 1043,
(8 46) 38 0283, (8 46) 25 3509
Faks. (8 46) 38 3378
Alytaus regioninis skyrius
Ugniagesių g. 6, Alytus
Tel. (8 315) 73 053
Faks. (8 315) 73 053
Panevėžio regioninis skyrius
J. Basanavičiaus g. 32, Panevėžys
Tel. (8 45) 58 6855
Faks. (8 45) 58 6855
Šiaulių regioninis skyrius
Tilžės g. 74, Šiauliai
Tel. 8 683 44910

