
Informacinis pranešimas 

Užtikrinant tinkamą Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 94-4246, su vėlesniais 
papildymais ir pakeitimais) 149 straipsnio 4 dalies ir Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2011 

m. vasario 22 d. nutarimo Nr. N-69 (Žin., 2011, Nr. 25-1250) bei kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimus 

nepriklausomų draudimo tarpininkų teikiamai klientams informacijai, vykdymą, pateikiame šią, su Bendrove 

susijusią, informaciją: UADBB „Minaris“, juridinio asmens kodas 302302986, registracijos adresas Pietinė 15-
18, 93147 Klaipėda, centrinės buveinės adresas Taikos pr. 24A, Klaipėda, yra registrtuota Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras. Interneto tinklapis, kuriame 

galima pasitikrinti Bendrovės registravimo faktą - www.registrucentras.lt. 
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija UADBB „Minaris“ 2011-03-29 išdavė licenciją draudimo 

brokerių įmonės veiklai Nr.000138. Ši licencija atitinka Europos Sąjungos 2005-10-26 direktyvos 2005/60/EB 

keliamus reikalavimus. Interneto tinklapis, kuriame skelbiamas draudimo brokerių įmonių sąrašas – www.dpk.lt. 
UADBB „Minaris“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi jokios draudimo įmonės akcijų ar kitų kapitalo dalių. 

Jokia draudimo įmonė, ar draudimo įmonę patronuojantis asmuo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi UADBB 

„Minaris“ akcių ir nedaro jokios įtakos tiesioginiam ar netiesioginiam įmonės valdymui. 

UADBB „Minaris“ profesinė civilinė atsakomybė yra apdrausta COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group 
Lietuvos filialas 1 120 200 eurų draudimo suma vienam draudiminiam įvykiui ir 1 680 300 eurų draudimo suma 

visiems draudiminiams įvykiams per metus. Dėl UADBB „Minaris“, kaip draudimo brokerių įmonės, padarytos 

žalos atlyginimo neteismine tvarka galite kreiptis į civilinę atsakomybę apdraudusią bendrovę,  kurios 
kontaktiniai duomenys pateikiami internetu puslapyje www.compensa.lt. 

Konsultuodamas Jus, UADBB „Minaris“ veikia kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo 

tarpininkavimo veiklą draudiko pavedimu. UADBB „Minaris“ bendradarbiauja ar gali bendradarbiauti su šiomis 

ne gyvybės draudimo įmonėmis ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonių filialais Lietuvoje, 
vykdančiais ne gyvybės draudimo veiklą: 

1. „BTA Insurance company“ SE filialas Lietuvoje, Verkių g. 29, 18 korpusas, 09108 Vilnius 

2. COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialas, Lvovo g. 25, 09320 Vilnius 
3. UADB „ERGO Lietuva“, Geležinio Vilko g. 6A, 03507 Vilnius 

4. AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas, T. Ševčenkos g. 21/ Vytenio g. 12, 03111 Vilnius 

5. If P&C Insurance AS filialas, Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius 
6. AB „Lietuvos draudimas“, J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilnius 

7. UAB DK „PZU Lietuva“, Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius 

8. ADB „SEESAM LIETUVA“, Ulonų g. 2, 06313 Vilnius 

Draudimo sutartims, dėl kurių sudarymo tarpininkavo UADBB „Minaris“, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.  
Kilus ginčams ar norėdami pateikti skundą dėl UADBB „Minaris“ veiklos klientai ir kiti suinteresuoti asmenys 

gali kreiptis tiesiai į UADBB „Minaris“ direktorių: Aringas Kieža, el. paštas aringas@minaris.lt, tel. 846 

361060. Skundą dėl bendrovės darbuotojų – draudimo brokerių veiklos ir jų profesinės etikos pažeidimo galima 
pateikti Draudimo brokerių rūmams (Vytenio g. 6, 03113 Vilnius, www.dbr.lt). Taip pat galima pateikti 

Draudimo priežiūros komisijai (Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, www.dpk.lt) ar teismui įstatymuose nustatyta 

tvarka. 
Iš draudimo sutarties kylantys ar su ja susiję ginčai bei reikalavimai dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka 

sprendžiami derybomis su draudiku, jei ko kita nėra nurodyta draudimo sutartyje. Jei draudėjas, apdraustasis, 

naudos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo yra vartotojas (t.y. fizinis asmuo, kurio asmeniniams 

(nesusijusiems su jo verslu ar profesine veikla), šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti yra skirta draudimo 
paslauga), jis taip pat turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisiją Lietuvos 

Respublikos draudimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2006-12-19 nutarimo 

Nr. N-112 nustatyta tvarka. Išsamesnė informacija pateikiama interneto tinklalapyje www.dpk.lt.  Draudėjas, 
apdraustasis, naudos gavėjas ar nuketėjęs trečiasis asmuo savo pažeistas teises ar teisėtus interesus, kylančius iš 

draudimo sutarties, gali ginti teisme įstatymų nustatyta tvarka. 
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