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ĮSIPAREIGOJIMAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBAI 

2014 m. spalio 3 d. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – „Konkurencijos įstatymas“) 12 
straipsnio 1 dalies 2 punktu, PZU S.A. (Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, toliau – „PZU“) 
prisiima šiuos įsipareigojimus  Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai (toliau – „KT“), kad įsigyjant 
99,97 proc. AB „Lietuvos draudimas“ (toliau – „Lietuvos draudimas“) akcijų (toliau – „Koncentracija“) 
būtų užtikrinta Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkos ir vartotojų interesų apsauga. 

Įsipareigojimai įsigalioja KT priėmus sprendimą (toliau – „Sprendimas“) leisti vykdyti Koncentraciją pagal 
KT nustatytas sąlygas ir įsipareigojimus, kurie būtini užkirsti kelią galimos dominuojančios padėties 
sukūrimui ar sustiprinimui arba galimam esminiam konkurencijos apribojimui Lietuvos ne gyvybės 
draudimo, t.y. transporto priemonių draudimo (toliau – „KASKO“) ir turto draudimo, rinkoje. 

SĄVOKOS  

1. Įsipareigojimuose toliau nurodytos sąvokos turi tokią reikšmę:  

a) Susijusios įmonės: Šalių kontroliuojamos įmonės; sąvoka „kontrolė“ aiškinama pagal 
Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalį.  

b) Turtas: turtas, kuris yra naudojamas dabartinėje Perleidžiamo verslo veikloje ir (ar) yra būtinas 
siekiant užtikrinti Perleidžiamo verslo gyvybingumą ir konkurencingumą, kaip nurodyta B dalies 6 
punkte, ir išsamiai aprašytas Priede Nr. 2. 

c) Sandorio užbaigimas: nuosavybės teisės į Perleidžiamą verslą perleidimas Pirkėjui. 

d) Įsipareigojimų įvykdymo laikotarpis: kaip nurodyta Priede Nr. 1. 

e) Įsipareigojimai: šių įsipareigojimų nekonfidenciali versija, jų konfidencialūs priedai ir KT 
Sprendime nurodytos PZU pareigos. 

f) Interesų konfliktas: bet kokia situacija, kai Patikėtinis vykdydamas savo pareigas pagal 
Įsipareigojimus privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kurie susiję 
ir su jo privačiais interesais. 

g) Perleidžiamas verslas: A dalyje ir Priede Nr. 2 nurodyta verslo dalis ar dalys, kurio (-ių) 
perleidimą PZU įsipareigoja užtikrinti. 

h) Įsigaliojimo diena: Sprendimo priėmimo diena. 

i) Šalys: PZU ir Lietuvos draudimas. 

j) Pirkėjas: ūkio subjektas, atitinkantis C dalyje numatytus reikalavimus, kuris kreipiasi į PZU dėl 
Perleidžiamo verslo įsigijimo, pateikia įpareigojantį pasiūlymą jį įsigyti ir (ar) su kuriuo sudaroma 
juridinę galią turinti galutinė pirkimo-pardavimo sutartis dėl Perleidžiamo verslo įsigijimo. 



 

 

k) Reikalavimai Pirkėjui: Įsipareigojimų 10 punkte nustatyti kriterijai, kuriuos Pirkėjas privalo atitikti. 

l) Priedas Nr. 1: Įsipareigojimų priedas, kuriame išsamiau aprašyta teisinė Perleidžiamo verslo 
struktūra. 

m) Priedas Nr. 2: Įsipareigojimų priedas, kuriame išsamiau aprašytas Perleidžiamas verslas. 

n) Patikėtinis: vienas ar keli fiziniai ar juridiniai asmenys, kurį (-iuos) paskyrė PZU ir kuris  (-ie) yra 
įpareigotas (-i) prižiūrėti, kaip PZU laikosi Sprendime nustatytų sąlygų ir įpareigojimų bei 
Įsipareigojimų. 

o) PZU Lietuva - UAB DK PZU Lietuva. 

A. PERLEIDŽIAMAS VERSLAS 

2. Siekiant išsaugoti veiksmingą konkurenciją, PZU įsipareigoja užtikrinti, kad iki Įsipareigojimų įvykdymo 
laikotarpio pabaigos Pirkėjui būtų perleistas Perleidžiamas verslas.  

3. Siekiant įvykdyti perleidimą, PZU įsipareigoja užtikrinti, kad būtų rastas Reikalavimus Pirkėjui 
atitinkantis pirkėjas ir su juo sudaryta juridinę galią turinti galutinė pirkimo-pardavimo sutartis dėl 
Perleidžiamo verslo pardavimo.  

4. PZU bus laikomas įvykdęs Įsipareigojimus, jei: 

a) iki Įsipareigojimų įvykdymo laikotarpio pabaigos bus sudaryta juridinę galią turinti galutinė 
pirkimo-pardavimo sutartis; ir  

b) Perleidžiamo verslo pardavimo Pirkėjui sandoris įvykdomas per Įsipareigojimų įvykdymo 
laikotarpį. 

Perleidžiamo verslo pardavimo Pirkėjui sandorio įvykdymo vėlavimas dėl kompetentingų priežiūros 
institucijų (pvz., KT, Lietuvos banko) ar bet kokių kitų institucijų (toliau – „Institucijos“) veiksmų, 
reikalavimų ar nepriimtų sprendimų, laikomas pagrįsta priežastimi Įsipareigojimų 19 punkto a) papunkčio 
kontekste, išskyrus, jeigu už tokių aplinkybių atsiradimą atsakinga yra PZU (tiek dėl veikimo, tiek dėl 
neveikimo).  

Įsipareigojimų 1 priedo 10 punkte nurodytų terminų pažeidimas, jeigu terminai nebuvo pratęsti laikantis 
Įsipareigojimų nuostatų, laikomas esminiu Įsipareigojimų pažeidimu.  

5. Perleidžiamą verslą sudaro verslo dalis, įskaitant: 

a) teises ir pareigas, kylančias iš galiojančių PZU Lietuva KASKO ir turto draudimo sutarčių, 
įskaitant susijusią aktyvių klientų duomenų bazę, ir 

b) su šiomis draudimo sutartimis susijusį PZU Lietuva turtą ir sutartis Priede Nr. 2 nurodyta 
apimtimi. 

Pardavus Perleidžiamą verslą, bus užtikrintas po Koncentracijos užimamos rinkos dalies KASKO ir turto 
draudimo rinkose padidėjimo panaikinimas, taip pašalinant KT abejones dėl galimo struktūrinio 
pasikeitimo atitinkamose rinkose po Koncentracijos. 

B. SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI 

6. Nuo Įsigaliojimo dienos iki Sandorio užbaigimo PZU, vadovaudamasi gerąja verslo praktika, privalo 
išsaugoti arba pasirūpinti, kad būtų išsaugotas Perleidžiamo verslo ekonominis gyvybingumas, paklausa 
rinkoje bei konkurencingumas, ir kiek įmanoma išvengti Perleidžiamo verslo konkurencingumo mažėjimo 
rizikos. PZU įsipareigoja:  

a) neatlikti jokių veiksmų, galinčių turėti neigiamą poveikį Perleidžiamo verslo vertei, valdymui ar 
konkurencingumui, arba galinčių pakeisti Perleidžiamo verslo veiklos pobūdį ir apimtį, komercinę 
strategiją ar investavimo politiką (įskaitant santykius su draudimo brokerių įmonėmis); pvz., be 
pagrindo nenutraukti galiojančių draudimo sutarčių anksčiau termino; tinkamai taikyti PZU Lietuva 
įprastas draudimo sutarčių atnaujinimo ar pratęsimo priemones besibaigiančioms ar 
pasibaigusioms KASKO ir turto draudimo sutartims, priskirtinoms Perleidžiamam verslui (siekiant 
išvengti abejonių, veiksmai atitinkantys įprastą komercinę praktiką nėra laikomi neigiamą poveikį 



 

 

turinčiais veiksmais); 

b) imtis visų tinkamų priemonių arba pasirūpinti, kad būtų imtasi visų tinkamų priemonių, kad 
Įsipareigojimų įvykdymo laikotarpiu PZU Lietuva KASKO ir turto draudimo draudėjai liktų 
Perleidžiamame versle, aktyviai nepervilioti ar neperkelti draudėjų į Lietuvos draudimas; 

c) nesujungti PZU Lietuva ir Lietuvos draudimas bei užtikrinti, kad PZU Lietuva ir Lietuvos 
draudimas veiktų kaip atskiri juridiniai asmenys ir nepažeistų šios dalies a) ir b) papunkčiuose 
nustatytų principų. Šioje nuostatoje nurodytos Lietuvos draudimas pareigos, turi būti 
suprantamos kaip pareigos, kurias Lietuvos draudimas įgyvendins po to, kai PZU perims Lietuvos 
draudimas kontrolę; 

d) Užtikrinti Perleidžiamo verslo klientų duomenų bazės perdavimo efektyvumą, t.y. panaikinti 
Perleidžiamo verslo klientų duomenų bazes iš PZU Lietuva informacinių sistemų, nepasilikti ir 
nenaudoti Perleidžiamo verslo klientų duomenų bazės kopijų, neperleisti Perleidžiamo verslo 
klientų duomenų bazės jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Perleidžiamo verslo Pirkėją, bei 
pateikti KT PZU Lietuva duomenų bazes administruojančios bendrovės patvirtinimą apie 
Perleidžiamo verslo klientų duomenų bazės kopijų pašalinimą iš PZU Lietuva IT duomenų bazės. 

7. Nekonkuravimo su Pirkėju įsipareigojimai po Sandorio užbaigimo bus suderinti Sandorio užbaigimo 
procese ir numatyti juridinę galią turinčioje galutinėje pirkimo-pardavimo sutartyje su Pirkėju. 

8. Kad potencialūs pirkėjai galėtų atlikti tinkamą išsamų Perleidžiamo verslo patikrinimą, PZU, 
laikydamasi įprastų konfidencialumo įsipareigojimų ir atsižvelgdama į verslo perleidimo proceso etapą, 
įsipareigoja užtikrinti, kad potencialiems pirkėjams būtų suteikta pakankama informacija apie 
Perleidžiamą verslą.  

9. PZU įsipareigoja užtikrinti, kad Patikėtiniui būtų pateiktos rašytinės ataskaitos apie potencialius 
Perleidžiamo verslo pirkėjus ir derybų su potencialiais pirkėjais eigą, taip pat apie Perleidžiamo verslo 
pardavimo sandorio įgyvendinimą. KT gali bet kuriuo metu kreiptis į PZU ir (ar) Patikėtinį dėl informacijos 
apie Įsipareigojimų vykdymą pateikimo.  

C. PIRKĖJAS 

10. Perleidžiamas verslas gali būti parduotas Pirkėjui su sąlyga, kad pirkėjas atitinka šiuos Reikalavimus 
Pirkėjui:  

a) yra nepriklausomas ir nesusijęs su Šalimis;  

b) turi finansinius išteklius, būtinas licencijas, patvirtintą kompetenciją ir yra suinteresuotas išsaugoti 
ir efektyviai plėtoti Perleidžiamą verslą ir aktyviai konkuruoti su Šalimis ir kitais konkurentais;  

c) tikėtina, kad nesukurs prima facie konkurencijos problemų ir nesukels rizikos, kad Įsipareigojimų 
KT įgyvendinimas vėluos. Ypatingai, turi būti sąlygos pagrįstoms prielaidoms, kad Pirkėjas gaus 
Institucijų leidimus Perleidžiamam verslui įsigyti.  

D. PATIKĖTINIS 

11. Iki 2014 m. rugsėjo 29 d. PZU pateikia mažiausiai dvi Patikėtinio kandidatūras KT pritarimui. PZU, 
gavęs išankstinį KT pritarimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Sprendimo priėmimo skiria Patikėtinį, 
kuris vykdo Įsipareigojimuose numatytas Patikėtinio funkcijas. PZU pateiks KT suderinimui susitarimo su 
Patikėtiniu projektą. 

12. Patikėtinis privalo būti nepriklausomas nuo Šalių ir su jomis Susijusių įmonių, turėti pakankamą 
kvalifikaciją, kad galėtų vykdyti savo įgaliojimus, pavyzdžiui, turėti investicijų bankininko, konsultanto ar 
auditoriaus ar darbo finansiniame sektoriuje patirties ir žinoti draudimo ir konkurencijos aspektus bei 
neturėti Interesų konflikto ir vengti rizikos į jį patekti. PZU atsiskaito su Patikėtiniu taip, kad tai netrukdytų 
Patikėtiniui nepriklausomai ir efektyviai vykdyti jo įgaliojimus.  

13. Patikėtinis prisiima visas nurodytas pareigas ir įsipareigojimus, kad būtų užtikrintas Įsipareigojimų 
laikymasis.  

14. Patikėtinis atlieka šias funkcijas:  



 

 

a) praneša apie tai, kaip yra vykdomas Perleidžiamo verslo valdymas, siekiant užtikrinti jo vėlesnį 
ekonominį gyvybingumą, patrauklumą rinkai ir konkurencingumą, ir stebi, kaip PZU laikosi 
Sprendime numatytų sąlygų ir įpareigojimų. Šiuo tikslu Patikėtinis, vadovaudamasis 
Įsipareigojimų 6 punktu, stebi, ar išlaikomas Perleidžiamo verslo ekonominis gyvybingumas, 
patrauklumas rinkai ir konkurencingumas;  

b) siūlo PZU priemones, kurios, Patikėtinio nuomone, yra reikalingos, norint užtikrinti, kad PZU 
laikytųsi Sprendime numatytų sąlygų ir įpareigojimų, t.y. išlaikytų Perleidžiamo verslo ekonominį 
gyvybingumą, patrauklumą rinkai ir konkurencingumą; 

c) peržiūri ir vertina potencialius pirkėjus (jų atitikimą C dalies 10 punkte nustatytiems 
reikalavimams), taip pat perleidimo proceso eigą, ir patikrina, ar (priklausomai nuo perleidimo 
proceso etapo) potencialūs pirkėjai gauna pakankamą ir teisingą informaciją apie Perleidžiamą 
verslą;  

d) per 15 (penkiolika) dienų nuo kiekvieno metų ketvirčio pabaigos pateikia KT rašytinę ataskaitą 
(tuo pačiu išsiunčiant jos nekonfidencialią versiją PZU), kurioje atspindima Patikėtinio nuomonė 
apie Įsipareigojimų vykdymą bei informacija apie Perleidžiamą verslą bei jo valdymą;  

e) jei pagrįstai nustatoma, kad Šalys nesilaiko Įsipareigojimų, operatyviai raštu informuoja apie tai 
KT (tuo pačiu išsiunčiant nekonfidencialią rašto versiją PZU); 

f) per 2 (dvi) savaites nuo PZU sprendimo dėl Pirkėjo pasirinkimo, pateikia KT (tuo pačiu išsiunčiant 
nekonfidencialią rašto versiją PZU) motyvuotą išvadą dėl (i) siūlomo pirkėjo tinkamumo ir 
nepriklausomumo bei Perleidžiamo verslo perspektyvumo po pardavimo sandorio įvykdymo, ir 
dėl to, (ii) ar Perleidžiamas verslas gal būti pagrįstai parduotas pagal Sprendime numatytas 
sąlygas ir įpareigojimus; 

g) prisiima kitas Patikėtinio funkcijas, vadovaudamasis Sprendime numatytomis sąlygomis ir 
įpareigojimais. 

15. Šalys įsipareigoja teikti ir užtikrina, kad jų konsultantai teiktų Patikėtiniui visokeriopą 
bendradarbiavimui būtiną paramą, pagalbą ir informaciją, kurios Patikėtinis gali pagrįstai prašyti jo 
užduočių įvykdymo tikslais. 

16. PZU informuoja Patikėtinį apie galimus pirkėjus, pateikia potencialių pirkėjų sąrašus kiekviename 
atrankos proceso etape ir nuolat informuoja Patikėtinį apie visas perleidimo proceso detales. 

17. Šalys įsipareigoja atlikti arba užtikrinti, kad jų Susijusios įmonės atliktų būtinus korporatyvinius 
veiksmus, kurie suteiktų Patikėtiniui teises vykdyti pareigas pagal šiuos Įsipareigojimus. 

18. Jei Patikėtinis dėl bet kokių priežasčių, įskaitant Patikėtiniui patekus į Interesų konfliktą, nustoja 
vykdyti savo pareigas numatytas Įsipareigojimuose, PZU, pateikusi mažiausiai dvi Patikėtinio 
kandidatūras ir gavusi išankstinį KT pritarimą, gali pakeisti Patikėtinį.  

E. PERŽIŪROS SĄLYGA  

19. Atsižvelgdama į Šalių prašymą, nurodantį pagrįstas priežastis ar pagrįstus įrodymus apie pasikeitusią 
rinkos struktūrą arba savo iniciatyva, bet kokiu atveju atsižvelgdama į Patikėtinio išvadą, KT gali: 

a) pratęsti Įsipareigojimuose numatytus terminus; 

b) atsisakyti, pataisyti ar, esant ypatingoms aplinkybėms, keisti vieną ar kelias Įsipareigojimų 
sąlygas. 

Šalims siekiant termino pratęsimo, motyvuotas prašymas KT turi būti pateiktas ne vėliau nei likus 1 
(vienam) mėnesiui iki pratęsti siekiamo termino pabaigos. Esant ypatingoms aplinkybėms PZU turi teisę 
prašyti pratęsti terminą paskutinį termino galiojimo mėnesį, nurodant priežastis ir kartu pateikiant 
Patikėtinio išvadą. 

F. ĮSIGALIOJIMAS 
 

20. Įsipareigojimai įsigalioja Sprendimo priėmimo dieną.  
 




