
Bankui priimtini transporto priemonių vertintojai

Miestas Turto vertintojas Kontaktinė informacija

UAB ,,Autosigma” info@nepriklausomi.lt, mob. +370 658 88860: turto vertintojo asistentas Stepas Puidokas, 

stepas.puidokas@nepriklausomi.lt, mob. +370 615 99001.

Eugenijus Laurinčiukas eugenijus.laurinciukas@gmail.com, vertinimas24@gmail.com, mob. +370 687 16091.

UAB ,,Nepriklausomų vertintojų biuras” antanas@vertintojubiuras.lt, mob. +370 606 10145, turto vertintojas Antanas Viržintas.

UAB ,,Verlita” info@verlita.lt, mob. +370 650 30075, turto vertintojas Mantas Žukauskas.

UAB „Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras“ arnoldas@autoekspertai.lt, mob. +370 699 80118, Arnoldas Sasnauskas.

UAB  „ ASISTAVITA“ info@asistavita.lt, tel. +370 37 208131, mob. +370 616 14143, turto vertintojas Mantas 

Sinkevičius.

UAB ,,Autosigma” info@nepriklausomi.lt, mob. +370 658 88860: turto vertintojas Artūr Ūsov, 

artur.usov@autosigma.lt, mob. +370 644 40008; turto vertintojo asistentas Valentinas Ruokis, 

valentinas.ruokis@nepriklausomi.lt, mob. +370 611 88860; turto vertintojo asistentas Rimantas 

Skališius, rimantas.skalisius@nepriklausomi.lt, mob. +370 699 49414.

UAB ,,Pajūrio autorika“ autorika@vertinu.lt ,  dainius@autorika.lt, +370 698 75509: turto vertintojas Dainius Gatulis, 

turto vertintojas Artūras Zimkus, autorika@vertinu.lt, mob. Nr. +370 698 41199, turto vertintojo 

asistentas Tautvydas Zimkus, autorika@vertinu.lt, mob. Nr. +370 633 58873.

Egidijus Stoškus ekspertas1@gmail.com, mob. +370 698 36361.

UAB ,,Autoverema” domas@autoverema.lt, mob. +370 674 44666, turto vertintojas Domas Grunskis.

UAB „Insereg group“ nerijus@insereg-group.lt, mob. +370 698 29286, turto vertintojas Nerijus Gudeikis.

Panevėžys Mindaugas Lukšys info@nepriklausomasvertintojas.lt, mob. +370 600 59166, Panevėžys.

Jonas Pikūnas joturta@gmail.com, jonas.pikunas@gmail.com mob. +370 682 12111.

Turto vertintojo asistentas Vitalius Simanynas vitalius.simanynas@gmail.com, mob. +370 687 92235.

Marijampolė Algirdo Vėgėlos IĮ alva55555@gmail.com, mob. +370 686 43350, turto vertintojas Algirdas Vėgėla.

Jei pasirinksite turto vertintoją ar turto vertinimo įmonę, kuri nėra įtraukta į nurodytą sąrašą, mes atliksime individualų Jūsų pasirinkto turto vertintojo įvertinimą per 

Banko nustatytą papildomą terminą, apie kurį Klientas bus informuotas atskirai. Turto  vertintojas ar turto vertinimo įmonė, kurie  vertinami individualiai,  turi Bankui 

pateikti papildomą informaciją. Bankui motyvuotai nesutikus priimti turto vertinimo ataskaitos iš Jūsų pasirinkto turto vertintojo ar vertinimo įmonės, Jums reikės 

pateikti kito turto vertintojo ar turto vertinimo įmonės parengtą turto vertinimo ataskaitą.
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