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„365 – PO LAIMĖTOJĄ KIEKVIENĄ DIENĄ. APSIDRAUSK TRANSPORTO
PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMUOJU
DRAUDIMU IR LAIMĖK SUMOKĖTOS DRAUDIMO ĮMOKOS GRĄŽINIMĄ“ AKCIJOS
TAISYKLĖS

Akcijos laikotarpis ir dalyviai
1. Akcija „365 – po laimėtoją kiekvieną dieną. Apsidrausk transporto priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės privalomuoju draudimu ir laimėk sumokėtos draudimo įmokos grąžinimą“ vyks nuo
2019 m. vasario 01 d. iki 2020 m. sausio 31 d. Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti
pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.perlodraudimas.lt).
2. Akcijos organizatorius UADBB „Perlo draudimo brokeris“ (toliau – Perlo draudimas).
3. Akcijoje dalyvauja bet kokie asmenys, akcijos laikotarpiu sudarę transporto priemonių valdytojų
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį per Perlo terminalą arba per tinklapį
www.perlodraudimas.lt tarpininkaujant Perlo draudimui.
4. Akcijoje nedalyvauja:
a. tiesiogiai per Perlo draudimo tarpininkus draudimo sutartis sudarę asmenys;
b. juridiniai asmenys;
c. asmenys pasirinkę draudimo įmoką mokėti dalimis;
d. UADBB „Perlo draudimo brokeris“ darbuotojai bei jų šeimos nariai ir kitos, su UADBB
„Perlo draudimo brokeris“ susijusios įmonės bei jų darbuotojai ir šeimos nariai.

Akcijos turinys
5. Šiose taisyklėse nustatyta tvarka iš visų vieną dieną sudarytų ir apmokėtų transporto priemonių
valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių bus atrenkama 1 laimingoji draudimo
sutartis, kurios draudėjui bus grąžinta sumokėta už draudimo sutartį pinigų suma.

Akcijos prizai
6. Akcijos prizai yra piniginiai. Kiekvieno laimėtojo laimėjimo suma yra lygi sumokėtai draudimo
sutarties įmokai.

Dalyvavimo akcijoje sąlygos
7. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizus pretenduoja bet kuris asmuo (draudėjas), akcijos laikotarpiu
sudaręs transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį per Perlo
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terminalą arba per tinklapį www.perlodraudimas.lt tarpininkaujant Perlo draudimui ir sumokėjęs
draudimo įmoką pagal šią sutartį, išskyrus 4 p. nurodytas išimtis.
8. Apdraudus vieną konkretų draudimo objektą (konkrečios transporto priemonės valdytojų civilinę
atsakomybę), akcijoje galima dalyvauti tik vieną kartą, t. y. nutraukus draudimo sutartį ir pakartotinai
apdraudus tą patį objektą, akcijoje nebedalyvaujama.
9. Sudarytos ir akcijos kriterijus atitinkančios sutartys yra įtraukiamos automatiškai. Draudėjams
jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia.
10. Sutartys, kurios nutraukiamos anksčiau termino, iš pretendentų laimėti prizus sąrašo pašalinamos
ir netenka teisės laimėti akcijos prizą.
11. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą sudarant draudimo sutartis atsakingi draudimo sutartį
sudarantys asmenys.

Laimėtojų nustatymo tvarka
12. Nuo 2019 m. vasario 01 dienos kiekvieną dieną atsitiktiniu būdu bus atrinkta viena akcijos
kriterijus atitinkanti draudimo sutartis. Dienos laimėtojų nustatyme dalyvauja tik tą dieną sudarytos
ir akcijos kriterijus atitinkančios sutartys: pavyzdžiui, 2019-02-01 sudarytos ir akcijos kriterijus
atitinkančios draudimo sutartys nustatant 2019-02-02 dienos laimėtojus nedalyvauja. Atitinkamo
laikotarpio laimėtojai bus skelbiami kiekvieną penktadienį (vasario 01 d. laimėtojai bus paskelbti
vasario 08 d.) internetiniame puslapyje www.perlodraudimas.lt, skelbime nurodant laimėjusios
draudimo sutarties numerį. Taip pat laimėtojai bus pakartotinai paskelbiami TV šou „Teleloto“
transliacijų metu, televizijos ekranuose ištransliuojant lentelę su analogiškais internetiniame
puslapyje www.perlodraudimas.lt paskelbtais duomenimis.
13. Paskelbtų draudimo sutarčių draudėjai pripažįstami laimėtojais ir laimi sumokėtos draudimo
įmokos grąžinimą.

Laimėtų prizų atsiėmimo tvarka
14. Dėl prizo atsiėmimo laimėtojas turi kreiptis į organizatorių per 10 dienų nuo laimėjimo
pakartotinio paskelbimo TV šou „Teleloto“ transliacijų metu dienos. Visa informacija apie prizo
atsiėmimą teikiama telefonu 1652. Nesikreipus per šiame punkte nustatytą terminą, laimėtojas
netenka teisės į laimėjimą. Organizatorius gali, bet neįsipareigoja, asmeniškai informuoti laimėtojus
apie jų laimėjimą draudimo sutartyje nurodytu kontaktiniu telefono numeriu.
15. Norėdamas atsiimti prizą, laimėtojas privalės užpildyti ir pateikti organizatoriui nustatytos formos
paraišką (priedas Nr. 1). Organizatorius paraiškoje esančius laimėtojo asmens duomenis naudos
siekdamas tinkamai įgyvendinti su prizo įteikimu bei galimai kylančiomis mokestinėmis prievolėmis
susijusius teisinius reikalavimus. Laimėtojui atsisakius užpildyti paraišką, jis netenka teisės į
laimėjimą.
16. Prizo suma pervedama į laimėtojo paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.
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Baigiamosios nuostatos
17. Esant įstatymuose numatytiems atvejams, organizatorius įsipareigoja sumokėti Gyventojų pajamų
mokestį už laimėtus prizus.
18. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį)
informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje
www.perlodraudimas.lt.
19. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų
nuostatos.

