UŽSAKOVAS/STATYTOJAS :

D. KAMINSKO ĮMONĖ

PROJEKTAS:

SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO LAPYNO g. 1.,
SAMYLŲ k., SAMYLŲ sen., KAUNO r. sav., STATYBOS
PROJEKTAS
ADRESAS: LAPYNO g. 1., SAMYLŲ k., SAMYLŲ sen., KAUNO r.
sav.,
STATINIAI: SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS

DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA
STATINIŲ KATEGORIJA: NEYPATINGAS STATINYS
PROJEKTO ETAPAS: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
PV: MARTINA RAUBIENĖ kv. At. Nr. A1657

PRIEŠPROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Objektas/Adresas: SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO LAPYNO g. 1., SAMYLŲ k.,
SAMYLŲ sen., KAUNO r. sav., STATYBOS PROJEKTAS.
Statytojas: D.KAMINSKO ĮMONĖ, K. Baršausko g. 82-3, LT-51440 Kaunas
tel./faks.
Projektuotojas: MARTINA RAUBIENĖ ind. pažyma Nr. 025707, Kv. at. Nr. A 1657 išduotas
2014.04.24
Statybos rūšis: Statinio nauja statyba (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“).
1. PROJEKTUOJAMO STATYBOS SKLYPO IR STATINIO APIBŪDINIMAS
Žemės sklypo paskirtis –kita , naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorijos.
Žemės sklypo plotas – 1.4279 ha, jo kadastrinis Nr. 5280/0012:184 . Žemės sklypas nuosavybės teise
priklauso D. Kaminsko įmonei. Projektinių pasiūlymų sudėtyje pateikiami šią nuosavybės formą
patvirtinantys dokumentai .
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Sklype esantys statiniai.
Šiuo metu statybos sklype yra pastatas – Dirbtuvės un. Nr. 5298-7018-0028.
Projektuojamo statinio apibūdinimas
Planuojamas sandėliavimo paskirties pastatas priblokuojamas prie jau esamo pastato dirbtuvių. Projektuojamame sandėlyje turėtų būti sandėliuojama pastato – dirbtuvių gaminama
produkcija – ivairūs metalo gaminiai. Tai tenkina D. Kaminsko įmonės poreikius. Statinys
gelžbetonio kolonų su metalo konstrukcijų stogu. Sienos Sandwich tipo dangos. Pastato stogas
numatomas su minimaliu 10 laipsnio nuolydžiu, dengiamas prilydoma danga.
Planuojamas bendras pastato plotas – 951,72 m2, sandėliavimo paskirties patalpų plotas 951,72 m2 (
100% viso ploto), pastato tūris – 7421 m3.
2. INŽINERINIAI TINKLAI
Vandentiekio ir nuotekų tinklai
Pastato aprūpinimas vandeniu iš centralizuotų vandentiekio tinklų nuo esamos vandentiekio
linijos. Buitinės nuotekos nuo santechninių prietaisų nuvedamos į vietinius valymo įrenginius.
Elektros tinklai
Objekto elektros įrenginiai bus prijungti prie AB „ESO“ skirstomųjų tinklų. Susikirtimuose su
kitomis požeminėmis komunikacijomis ir po važiuojama kelio dalimi elektros kabelį įverti į
plastikinį vamzdį PVC d-63mm. Šiuo metu pastato statybos vietoje esantys elektros tinklai bus
iškelti. Tam yra parengtas projektas. Žr. pridedamus dok.
3. SUSISIEKIMAS IR TRANSPORTO JUDĖJIMAS
Įvažiavimas į teritoriją iš Veiverių g. rytų pusėje. Norminis parkavimo vietų skaičius
nustatomas sklypo ribose vadovaujantis STR 2.06.04:2014 reikalavimais.
4. ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS
Statinys, jo atitvaros, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemos turi būti suprojektuoti
bei pastatyti taip, kad juos naudojant būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos, atsižvelgiant į vietovės
klimato sąlygas ir Statinio naudotojų reikmes. Šios projekto dalys rengiamos atskiru projektu.
5. APLINKOS SAUGA, IŠVALYTŲ NUOTEKŲ TVARKYMAS, STATYBINĖS ATLIEKOS
Projektas parengtas vadovaujantis STR 1.05.05:2004. Pastato poveikis aplinkai neviršys
leistinų ribų.
Visos statybinės atliekos rūšiuojamos ir laikomos konteineriuose. Tvarkydamas statybines
atliekas statytojas/užsakovas privalo laikytis Kauno rajono savivaldybės numatytos tvarkos dėl
atliekų tvarkymo. Prieš statybos pradžią privaloma pasirašyti sutartis su nustatyta tvarka registruotais
atliekų tvarkytojais dėl atliekų tvarkymo pagal atliekų tvarkymo taisykles (Žin., Nr.68-2381).
Atliekų pristatymo dokumentus saugoti iki pastato pripažinimo tinkamu naudoti (iki statybinių darbų
pabaigos). Statybos darbai privalo vykti šviesiu paros metu, tai yra darbo metu, nustatytu LR
įstatymais. Statytojas/užsakovas privalo prižiūrėti teritoriją aplink sklypą, nešiukšlinti, tvarkyti.
Sklypo pietinėje dalyje numatoma statybinio laužo konteinerių laikymo vieta. Atliekos
rūšiuojamos, sandėliuojamos numatytoje sklypo dalyje ir pristatomos su tvarkytojais pasirašytoje
sutartyje nurodytu adresu.
6. ATSPARUMAS IR PASTOVUMAS
Pastatų esminis reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas" turi būti užtikrintas
pagal STR 2.01.01 (1):2005 reikalavimus.
Pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti ir pastatyti iš tokių statybos produktų, kurių savybės per
ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų mechaninio atsparumo ir pastovumo
reikalavimą, t.y., kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu, nesukeltų šių
pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, žalos kitoms statinio
dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai, žalos dėl aplinkybių, kurių be didelių sunkumų ir išlaidų
galima išvengti ar jas apriboti (sprogimas, smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos).
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Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieziiiros vadove
Statiniq kategorija: neypatingieji statiniai
Statinio projekto architektiirines dalies,
statinio projekto architektiirines dalies vykdymo prieziiiros vadove
Statiniq kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Daiva Baksiene

Architektq profesinio atestavimo komisijos
2014 m. balandzio men. 24 d. posedzio protokolas Nr. 88
2018 m. sausio men. 31 d. posedzio protokolas Nr. 135

Provided by

Underwritten by

Coverholder at Lloyd’s

Lloyd’s insurance company S.A.
(Reinsured by Lloyd’s Syndicate AES 1225)
UMR: B1216PRWJ19950

CONSTRUCTION DESIGNER COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE POLICY SCHEDULE
STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO LIUDIJIMAS
Policy number
Draudimo liudijimo numeris
Item 1:
Insured name, legal entity code
Draudėjas, įmonės kodas
Address
Adresas
Item 2:
Policy Period
Draudimo laikotarpis

Item 3:
Item 4:
Item 5:

Item 6:
Item 7:
Item 8:
Item 9:

Limit of Indemnity
Draudimo suma
Excess
Išskaita
Total Payable
Mokėtina suma

Interest
Draudimo objektas
Group of Insurance
Draudimo grupė
Type of Insurance
Draudimo rūšis
Insurer

Draudikas
Insurance Contract includes
Draudimo sutartį sudaro

Warranty period
Garantinis terminas

: PR2190315
: Martina Raubienė
: Skardžio g. 6B, Kaunas, Lietuva
: From/Nuo: 2019-10-01
: To/Iki:
2020-10-01
At 00:01 hours, Local Standard Time at the above address.
00.01 vietos įprastiniu laiku galiojančiu apdraustojo adresu.
: EUR 300 000
: EUR 2 900
: EUR 320,00 Visa mokėtina suma turi būti sumokėta iki 2019-09-27
Susideda iš Broken down as follows:
290,00 EUR Įmoka Premium
30,00 EUR administravimo mokestis Policy Administration Fee
: As defined in Compulsory Wording point 11.
Kaip nurodyta privalomųjų taisyklių 11 punkte.
: General Liability Insurance
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
: Professional Indemnity Insurance
Profesinės civilinės atsakomybės draudimas
: Lloyd‘s insurance company S.A. – AES Syndicate 5322 (Reinsured by Lloyd’s
Syndicate AES 1225)
Adresas: Bastion Tower, Place du Champs de Mars 5, Brussels, 1050 Belgium
: This Policy Schedule; Compulsory Wording: Construction designer compulsory civil
liability insurance wording approved by the Resolution No. 03-225 approved on
23rd October 2012 by the Bank of the Republic of Lithuania (Valstybės Žinios, 2012-11-06,
Nr. 128-6459) including any amendments or restatements of the Resolution as may be
passed from time to time; proposal form completed by the Insured (2019-09-27).
Šis draudimo liudijimas; privalomosios taisyklės: Lietuvos Banko 2012 m.
spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 patvirtintos statinio projektuotojo civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)
įskaitant visus jų pakeitimus ir priimtas redakcijas; Draudėjo užpildyta anketa (2019-09-27).

: Parties set period, noted in the Compulsory Wording point 11, coincides with the
warranty period noted in Civil Code clause 6.698, paragraph 1 point 1 (5 years).
Remiantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11
punktu, šalių nustatytas laikotarpis sutampa su Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1
punkte nustatytu garantiniu terminu (5metai).

Applicable Endorsements
Papildomos sąlygos
: 1) Interest defined in Compulsory Wording point 11 is extended to disregard when contracts
for project design services were signed. 2) Insured Event defined in Compulsory Wording point 13.4 is extended to cover claims for improper building design
of building projects or parts of them that were submitted to customers during the Policy Period and whose contracts for design works have been signed prior
to inception of this Policy. 3) Insured and Insurer agrees that insurance coverage is not granted in respect of any building of RED TYPE unless specifically
endorsed to the policy by approval of Underwriters. RED TYPE - Bridges, Tunnels; Mines, underground or underwater engineering; River dams, harbours,
marinas; Airports; Railway and related structures; Gas pipelines, main heating pipelines, pipelines depth 7+ m; Nuclear and/or atomic structures;
Petrochemical and/or oil factories; Underground stations; Tower buildings; Dumps; Wastewater treatment plants; Power stations. RED TYPE does not include
following structures: underground engineering, gas pipelines, main heating pipelines and other pipelines when such structures are only an integral part of the
services provided under design services agreement where main construction object is not classified as a RED TYPE. 4) The insurance premium is calculated at
the planned turnover of 60.000 € (excluding VAT) of Insured and its current or future subcontractors. If the actual income of Insured and its current or future
subcontractors, after the end of insurance period, will exceed € 60.000 (excluding VAT), the insurance premium will be recalculated and the additional
insurance premium will be 0,5% of the income in excess of € 60.000 (excluding VAT). 5) The policyholder also agrees not later than 7 working days after the
expiry of the insurance contract, notify the insurer about the building projects or parts of projects or parts of them that have been submitted to customers
during the insurance contract period, stating: name of the client; Project title; Design work start date; Date of submission to the customer of the project or
UADBB „ Colemont draudimo brokeris“ | Konstitucijos pr.26 | LT- 08105 Vilnius | Įm.kodas 124495055 | Tel. 8 5 2109 660 | Faks. 8 5 2109 661
AB bankas “Swedbank” a.s LT58 7300 0100 8556 0481 www.colemont.lt | el.p. info@colemont.lt
PR2190315 Puslapis 1 iš 3
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part of it; value of the design works; 6) Exclusions 15.1, 15.6 and 15.9 of the Compulsory Wording are removed. 7) The Insurer and the Policyholder agrees
that this policy does not cover the Insured’s civil liability for the Insured's designed construction projects (or parts thereof), which shall be insured by the
Policyholder by individual designer’s compulsory civil liability insurance contracts.
1) Remiantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis bei šia sutartimi Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo taisyklių punktas Nr. 11 yra papildomas, kad draudimo objektu taip pat laikomi statinio projektai ar jų dalys, perduoti užsakovams šios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kurių projektavimo darbų sutartys buvo pasirašytos iki šios draudimo sutarties įsigaliojimo dienos. 2) Pagal šią
privalomojo draudimo sutartį draudžiamuoju įvykiu pagal „Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių“ 13.4 punktą taip pat
yra pripažįstamas reikalavimas, pateiktas dėl netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo
sutarties galiojimo metu ir kurių projektavimo darbų sutartys buvo pasirašytos iki šios privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.
3) Draudikas ir Draudėjas susitaria, kad draudimo apsauga nesuteikiama RED TYPE statinio atveju, jeigu pagal draudimo Liudijimą nėra nurodyta kitaip arba
Draudikas nesutinka kitaip. RED TYPE – tiltai, tuneliai, kasyklos, požeminiai ir povandeniniai inžineriniai tinklai, upių užtvankos, prieplaukos ir uostai, jūrų
uostai; oro uostai, geležinkeliai ir susijusios konstrukcijos; branduolinės ir/arba atominės konstrukcijos; naftos chemijos ir/ar naftos gamyklos; metro; bokštai;
sąvartynai; nuotėkų valymo įrenginių sistemos; elektrinės; dujotiekio sistemos, magistraliniai šildymo vamzdynai, vamzdynai, kurių gylis 7+m. RED TYPE
nepriskiriami šie statiniai: požeminiai inžineriniai tinklai, nuotėkų valymo įrenginių sistemos, dujotiekio sistemos, šildymo ir kiti vamzdynai; kai šie statiniai yra
sudėtinė dalis darbų pagal projektavimo darbų rangos sutartį, kurios pagrindiniu projektavimo darbų objektu (dalyku) nėra laikomas RED TYPE statinys.
4) Draudimo įmoka paskaičiuota, esant planuojamoms mažiau nei 60.000 € (be PVM) Draudėjo ir jo esamų ar būsimų subrangovų pajamoms. Jei faktinės
Draudėjo ir jo esamų ar būsimų subrangovų pajamos, pasibaigus draudimo laikotarpiui, viršys 60.000 € (be PVM), draudimo įmoka bus perskaičiuojama ir
papildoma draudimo įmoka sudarys 0,5% nuo pajamų, viršijančių 60.000 € (be PVM). 5) Draudėjas taip pat įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po
draudimo sutarties pasibaigimo, informuoti draudiką apie tuos statinio projektus ar jų dalis, kurių projektai ar jų dalys buvo perduotos užsakovams šios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodydamas: Užsakovo pavadinimą; Projekto pavadinimą; Projektavimo darbų pradžią; Perdavimo užsakovui
projekto ar jo dalies datą; Projektavimo darbų vertę; 6) Privalomųjų taisyklių nedraudiminiai įvykiai: 15.1, 15.6 ir 15.9 panaikinti. 7) Draudikas ir Draudėjas
susitaria, kad šia sutartimi neapdraudžiama draudėjo civilinė atsakomybė dėl Draudėjo projektuotų statinių projektų (ar jų dalių), kurie Draudėjo apdrausti
atskiromis statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimis.

ĮGALIOTO TARPININKO SĄLYGA

PRANEŠIMAI, SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
DRAUDIKAS suteikia teisę ĮGALIOTAM TARPININKUI priimti ir išsiųsti su šia Draudimo sutartimi susijusią
korespondenciją. Todėl:
a) Visi pranešimai ir dokumentai, teikiami ĮGALIOTAM TARPININKUI, laikomi teikiamais DRAUDIKUI
b) Visi ĮGALIOTO TARPININKO teikiami pranešimai ir dokumentai laikomi teikiamais DRAUDIKO
Bet kokios pretenzijos ir/ar skundai visų pirmiausia adresuojami ĮGALIOTAM TARPININKUI.
ĮGALIOTAS TARPININKAS:
Įmonės pavadinimas:
Juridinio asmens kodas:
Adresas:
El. paštas:
Tel:
Generalinis direktorius:

LLOYD‘S
TVARKA

SKUNDŲ

UADBB „Colemont draudimo brokeris“
124495055
Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lietuva
info@colemont.lt
+370 5 210 9660
Giedrius Čiurinskas

NAGRINĖJIMO

Visi skundai turi būti adresuojami UADBB „Colemont draudimo brokeris“:
Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. + 370 5 210 9660, info@colemont.lt
Apie jūsų skundo gavimą patvirtinsime raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.
Jei esate vartotojas, sprendimas dėl jūsų skundo jums bus pateiktas raštu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo
skundo gavimo, arba, jei nesate vartotojas, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.
Jeigu jūsų netenkins galutinis sprendimas arba jei negavote galutinio sprendimo per 14 (keturiolika) arba atitinkamai
per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo, galite pateikti skundą Lietuvos bankui. Kontaktiniai
duomenys yra tokie:
Lietuvos bankas, Priežiūros tarnyba, Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva, El. paštas: info@lb.lt ,
Tel. +370 5 268 0029, Faks. +370 5 268 0038, Interneto svetainė: www.lb.lt/consumer_protection
Jei sutartį sudarėte internetu, galite pateikti skundą per ES internetinę ginčų sprendimo (ODR) platformą. ODR
platformos interneto svetainės adresas: www.ec.europa.eu/odr.
Pirmiau minėta skundų nagrinėjimo tvarka nepažeidžia jūsų teisių inicijuoti teisminius procesus arba alternatyvias
ginčų sprendimo procedūras, atsižvelgiant į jums pagal sutartį suteikiamas teises.
LBS0041 01/01/2019

TEISMINIŲ GINČŲ IR JURISDIKCIJOS
SĄLYGA

Susitariama, kad šiai draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o bet kokie ginčai, kylantys iš šios
draudimo sutarties ar susiję su ja, yra išskirtinai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
Lloyd’s Insurance Company S.A. sutinka, kad visi su šia draudimo sutartimi susijusio teisminio proceso prieš juos
pradėjimo atveju privalomi įteikti šaukimai, pranešimai ar oficialūs dokumentai bus laikomi tinkamai įteikti, jei šie
dokumentai įteikiami draudikams per:
Tomą Kontautą įgaliotąjį atstovą Lietuvoje, c/o Sorainen, Jogailos g. 4,LT-01116 Vilnius, Lietuva
Tel: + 370 52 649 376 Faks: + 370 52 685 041 E-mail: tomas.kontautas@lloyds.com
kuris šiuo atveju yra įgaliotas priimti draudikams įteikiamus dokumentus.
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Provided by

Underwritten by

Coverholder at Lloyd’s

Lloyd’s insurance company S.A.
(Reinsured by Lloyd’s Syndicate AES 1225)
UMR: B1216PRWJ19950
Lloyd’s Insurance Company S.A., suteikdama aukščiau minėtus įgaliojimus, neatsisako teisių, susijusių su šaukimų,
pranešimų ar kitų dokumentų įteikimo terminais, ir kurios gali atsirasti dėl to, kad draudikų buveinės ar registracijos
vieta yra Belgijoje.
LBS0006, 01/01/2019

LLOYD‘S PRANEŠIMAS APIE ASMENS
DUOMENŲ TVARKYMĄ

Date of Issue
Išdavimo data

Kas mes esame Esame Lloyd's Insurance Company S.A., nurodyta draudimo sutartyje ir (arba) draudimo liudijime.
Pagrindai. Mes renkame ir naudojame atitinkamą informaciją apie jus, kad galėtume suteikti jums draudimo
apsaugą, iš kurios gaunate naudą, bei siekdami įvykdyti mūsų teisines pareigas. Ši informacija apima duomenis, pvz.,
Jūsų vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis taip pat bet kokią kitą informaciją, kurią mes renkame apie jus,
susijusią su draudimo apsauga, iš kurios jūs gaunate naudą. Į šią informaciją gali būti įtraukta ir neskelbtinų
duomenų, pvz., duomenų apie jūsų sveikatą ir galimus apkaltinamuosius nuosprendžius. Tam tikromis aplinkybėmis
mums reikės jūsų sutikimo apdoroti tam tikras informacijos apie jus kategorijas (įskaitant neskelbtinus duomenis apie
jus, pvz., informaciją apie jūsų sveikatą ir bet kokius apkaltinamuosius nuosprendžius, kuriuos galbūt turite). Kai
mums reikės jūsų sutikimo, mes paprašysime to atskirai. Jūs neprivalote duoti sutikimo ir bet kuriuo metu galite
atšaukti savo sutikimą, atsiųsdami el. laišką adresu: data.protection@lloyds.com (tačiau nedarant poveikio duomenų
(pagrįstų sutikimu) tvarkymo teisėtumui, prieš tą sutikimą atšaukiant). Tačiau, jums nedavus savo sutikimo arba
atšaukus savo sutikimą, tai gali turėti įtakos mūsų galimybėms suteikti draudimo apsaugą, iš kurios jūs gaunate
naudą, ar sutrukdyti suadministruoti jūsų prašymus išmokėti draudimo išmokas. Tai, kaip veikia draudimas, reiškia,
kad jūsų informacija gali tekti dalintis ar būti panaudota įvairių trečiųjų šalių draudimo sektoriuje, pavyzdžiui:
draudikai, draudimo agentai ar draudimo brokeriai, perdraudikai, žalų reguliavimo skyriai, subrangovai, prižiūrinčios
institucijos, teisėsaugos institucijos bei agentūros, sukčiavimo ir nusikaltimų prevencijos ar tyrimų agentūros bei
privalomojo draudimo duomenų bazių valdytojai. Mes atskleisime jūsų asmeninę informaciją, susijusią su mūsų
teikiama draudimo apsauga, tik tiek, kiek to reikalauja arba leidžia įstatymai.
Jūsų pateikiami duomenys apie kitus asmenis. Pateikdami mums, jūsų draudimo agentui ar draudimo brokeriui,
duomenis apie kitus asmenis, privalote pateikti jiems šį pranešimą.
Reikia išsamesnės informacijos? Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame jūsų asmeninius
duomenis, žr. visą privatumo pranešimą, kuris yra mūsų svetainės www.lloyds.com/news-and-risk-insight/lloydssubsidiary-in-brussels privatumo skyriuje, taip pat, prireikus šią informaciją galite gauti ir kitais pageidaujamais
formatais.
Mūsų kontaktai ir Jūsų teisės. Jūs turite teises į mūsų saugomą informaciją apie jus, įskaitant prieigos prie šios
informacijos teisę. Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pasidomėti kaip mes naudojame jūsų duomenis arba
pageidaujate gauti pilną privatumo pranešimą (-us), prašome susisiekti su mumis. Atitinkamai, galite susisiekti su
jūsų draudimą tvarkančiu draudimo agentu ar draudimo brokeriu:
Duomenų apsaugos pareigūnė, Kristina Griūnienė,
UADBB Colemont draudimo brokeris, Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lithuania, info@colemont.lt
Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą savo kompetentingai duomenų apsaugos institucijai, tačiau prieš tai
rekomenduojame susisiekti su mumis.

: 2019-09-27

I/We confirm that I/We have read and understand this insurance contract, wording, acceptance form and I/We accept and agree to all of its terms and
conditions. In case of any discrepancies between Lithuanian and English versions, Lithuanian version shall prevail.
Patvirtinu, jog prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytomis taisyklėmis, anketos sąlygomis susipažinau, jas supratau ir taisyklių kopiją
gavau. Esant neatitikimams tarp lietuviško ir angliško teksto – lietuviškas turi viršenybę.

Draudėjo atstovas:

Draudiko atstovas: UADBB “Colemont draudimo brokeris”
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