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KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO Data:
DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas

Nr. KOFG 001732

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas
Kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo laidavimo draudimas

DRAUDĖJAS

AZA TOURS, UAB, Žirmūnų g. 67A-3, Vilnius, Lietuva, tel. 8-67198701, el. paštas info@azatours.lt, įmonės
kodas 302809968

DRAUDIKAS

AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius,
Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM
mokėtojo kodas LT100005808219

NAUDOS GAVĖJAS

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA, Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva, tel. (8 5)
2626751, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, įmones kodas 188770044

DRAUDIMO SUTARTIES
PAGRINDAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimas Nr. 756 „Dėl kelionių organizatoriaus ir
turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” su
vėlesniais jo pakeitimais.

DRAUDIMO LAIKOTARPIS

2022-01-28 - 2023-01-27

DRAUDIMO OBJEKTAS

Draudimo objektas yra turistų turtiniai interesai, susiję su kelionių organizatoriaus prievolių pagal
sudarytas turizmo paslaugų teikimo sutartis įvykdymu, dėl draudžiamųjų įvykių, įvykusių kelionių
organizatoriaus prievolių įvykdymo laidavimo draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu. Draudimo objektu
nėra laikoma neturtinė žala.

DRAUDIMO SUMA

300 000,00 EUR

DRAUDIMO ĮMOKA
Įmokos mokėjimo grafikas:

8 030,00 EUR (Aštuoni tūkstančiai trisdešimt EUR 00 ct)
8 030,00 EUR įmokėti iki 2022-01-28

DRAUDIMO LIUDIJIMO
IŠDAVIMO DATA

2021-12-27

PASTABOS

Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.
Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY” FILIALAS
LIETUVOJE turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų
duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis
teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.),
kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.

PAPILDOMOS SĄLYGOS
Šis draudimo liudijimas (polisas) užtikrintas INVEGOS garantija Nr. KOG - 078, išdavimo data 2021-12-20
Draudiko darbuotojas ir/ar draudiko agentas rekomendacijos neteikia.
Draudiko darbuotojas gauna kintamąją atlyginimo dalį, susijusią su draudimo sutarties sudarymu.
Klientų skundų nagrinėjimo tvarka: asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose
santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus.
Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą
(detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudimą). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 15
darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba
elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais ir skundus dėl
draudiko veiklos.
Žalos registravimas
Atsitikus draudžiamajam įvykiui prašome registruoti žalą internetu arba susisiekite su mumis telefonu (8-5) 2600 600.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:
AZA TOURS, UAB

DRAUDIKO ATSTOVAS:
AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY” FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUŠ
A.V.
JUS APTARNAVO:

A.V.
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AAS “BTA Baltic Insurance Company” (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS “BTA
Baltic Insurance Company” filialą , į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

