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vadas


Lietuvos gyvyb s draudimo moni asociacija (toliau-Asociacija) - tai Lietuvoje registruot
jos nari , vykdan i gyvyb s draudimo veikl , savanoriškas susivienijimas, vykdantis Asociacijos
nari nustatytus kinius, ekonominius, socialinius, kult ros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius
bei funkcijas.
Asociacijos tikslas – koordinuoti Asociacijos nari veikl , vykdyti jos nari pavestus
uždavinius, atstovauti Asociacijos nari ekonominiams interesams ir juos ginti, propaguoti
gyvyb s draudimo moni teikiamas paslaugas ir j naud gyventojams, mon ms ir
organizacijoms, skatinti gyvyb s draudimo moni teikiamas paslaugas, kaip ekonomin veikl ir
tenkinti kitus viešuosius interesus.
Lietuvos gyvyb s draudimo moni asociacijos Etikos kodekso (toliau-Etikos kodekso)
tikslas- apibr žti veiklos ir elgesio principus, kuri turi laikytis Lietuvos gyvyb s draudimo moni
asociacijos nariai ir j darbuotojai (toliau-Asociacijos nariai), Asociacijos Valdymo organai,
siekiant efektyvios, skaidrios, s žiningos, teisingos gyvyb s draudimo veiklos vystymo bei
pl tojimo.
Etikos kodeksas nustato Asociacijos ir jos nari vidaus ir išor s etinius santykius bei j
apsaugos sistem .
Už kodekso nuostat laikym si yra atsakingi Asociacijos nari vadovai. Etikos kodekso
nuostatos yra imperatyvios tiek Asociacijos valdymo organams, tiek Asociacijos nariams. Nei
Asociacijos valdymo organai, nei nari vadovai neturi teis s nesilaikyti Etikos kodekso taisykli
bei skatinti ignoruoti ar nevykdyti j reikalavim sau pavaldžius asmenis.


























































I.Vidiniai ir išoriniai santykiai
1. Asociacijos nari etiniai sipareigojimai




1.1.Asociacijos nariai privalo gerbti žmog , jo teises ir laisves, visuomen , valstyb , jos
institucijas ir staigas, laikytis LR Konstitucijos, statym , kit teis s akt , teism sprendim ,
valstyb s bei savivaldyb s institucij bei staig nurodym , šio Etikos kodekso nuostat .
1.2.Asociacijos nariai privalo elgtis taip, kad visuomen pasitik t gyvyb s draudimo
mon mis bei j vykdoma veikla .
1.3.Asociacijos nariai turi visokeriopai skatinti gyvyb s draudimo veikl tiek Lietuvoje, tiek
už jos rib , organizuodami vairius mokslinius bei praktinius susirinkimus, konferencijas,
diskusijas bei patys aktyviai dalyvaudami jose.
1.4.Asociacijos nariai privalo tinkamai atlikti jiems nustatytas funkcijas ir laiku vykdyti
pavedamas užduotis, laikydamiesi LR Konstitucijos, statym , kit teis s akt , teism sprendim ,
valstyb s bei savivaldyb s institucij bei staig nurodym , šio Etikos kodekso nuostat .
1.5.Asociacijos nariai negali naudotis kit žmoni klaidomis ar nežinojimu.
1.6.Asociacijos nariai turi teikti informacij , kuri b t naudinga asmeniui, ketinan iam
sudaryti teikiam paslaug sutart ir pad t priimti pat tinkamiausi ir teisingiausi sprendim .
1.7.Asociacijos nariai privalo užtikrinti, kad j darbuotojai b t taktiški, mandag s,
paslaug s ir tvarkingi, nuolat kelt savo kvalifikacij , gilint savo profesines žinias.
1.8.Asociacijos nariai privalo suteikti visuomenei informacij apie save, savo si lomas
paslaugas bei kitus rinkos dalyvius, elgtis su savo klientais s žiningai, su priderama pagarba.
1.9. Asociacijos nariai privalo gerbti kliento orum , jo teis laisv apsisprendim .




















































































2. Santykiai tarp Asociacijos nari


2.1.Visi Asociacijos nariai yra lyg s, nepriklausomai nuo j dydžio, užimamos rinkos dalies
ir gyvyb s draudimo veiklos vykdymo pradžios.
2.2.Asociacijos nari tarpusavio santykiai grindžiami s žiningumu, padorumu, pagarba,
draugiškumu, taktiškumu, mandagumu ir pasitik jimu. Asociacijos nariai, esant reikalui ir kitos
Asociacijos nario prašymui, turi pad ti vienas kitam profesin je veikloje, jeigu tai neprieštarauja
kliento ir/ar paties Asociacijos nario interesams.
2.3.Reklamuodami savo veikl Asociacijos nariai, negali skleisti tikrov s neatitinkan ios
informacijos arba menkinti kit Asociacijos nar (-ius).
2.4.Asociacijos nariai konkuruoja tarpusavyje s žiningai, siekdami visokeriopai pl toti
gyvyb s draudimo veikl , nepažeidžiant kit Asociacijos nari teisi ir teis t interes .
2.5.Asociacijos nariai laikosi, statymams ir kitiems teis s aktams neprieštaraujan i ,
viening tarpusavio susitarim bei susitarim su kitomis verslo organizacijomis.
2.6.Jei Asociacijos nar kreipiasi klientas su prašymu sudaryti konkre ios r šies sutart ,
koki ji nesudarin ja, Asociacijos narys informuoja klient apie kitas gyvyb s draudimo
bendroves, teikian ias jo pageidaujamas paslaugas.


































3. Asociacijos nari santykiai su Asociacijos valdymo organais


3.1.Asociacijos nariai turi pateikti vis informacij , kurios prašo Asociacijos valdymo organai,
išskyrus t , kuri pagal teis s aktus ar Asociacijos nario vidaus dokumentus yra konfidenciali.

3.2.Asociacijos nariai informuoja Asociacijos Prezident apie savo organizuojamas viešas
konferencijas, seminarus, ir kitus svarbesnius viešus renginius.
3.3.Asociacijos Prezidentas informuoja Asociacijos narius apie Asociacijos organizuojamas
konferencijas, seminarus bei kitus renginius. Asociacijos Prezidentas taip pat informuoja
Asociacijos narius apie Asociacijai žinomus renginius, susijusius su gyvyb s draudimo ar kita, jai
gimininga, veikla.
3.4.Asociacijos Prezidentas, dalykini susitikim metu, populiarina gyvyb s draudimo veikl ,
neišskirdamas kurio nors Asociacijos nario.




4. Asociacijos valdymo organ nari tarpusavio santykiai




4.1.Asociacijos valdymo organ nari tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, s žiningumu,
bendradarbiavimu ir viešumu.
4.2.Asociacijos Prezidentui visi Valdybos nariai yra lyg s.
4.3.Asociacijos Valdybos nariai, atstovaudami Asociacijai, veikia bendrais gyvyb s draudimo
veiklos pl tojimo, o ne savo bendrovi interesais.
4.4.Asociacijos Valdybos nariai, vykdydami Asociacijos jiems pavestas funkcijas bei
priimdami sprendimus, tarpusavyje derina bei koordinuoja savo veiksmus, siekdami bendro tikslo.






5. Konfidenciali informacija
5.1. Asociacijos nariai neturi teis s atskleisti informacijos, gautos jiems vykdant draudimo
veikl , kuri pagal teis s aktus ar Asociacijos nario vidaus dokumentus laikoma konfidencialia,
išskyrus statym nustatytas išimtis.
5.2. Asociacijos nariai privalo gerbti asmens teis
privat gyvenim , tvarkyti asmens
duomenis, laikantis teis s akt nustatyt reikalavim , užtikrinti asmens duomen saugum .
5.3. Kiekvienas Asociacijos narys nustato informacij , kuri laikoma bendrov s komercine
paslaptimi. Komercine paslaptimi negali b ti laikoma informacija, kuri pagal teis s aktus turi b ti
vieša.
5.4. Jeigu Asociacijos narys nenustato tokios informacijos, tai jis tuo remiantis negali atsisakyti
šio Kodekso numatytais atvejais teikti informacijos kitam Asociacijos nariui ir/ar Asociacijos
valdymo organui.
5.5. Kiekvienas Asociacijos narys turi saugoti Asociacijos ir jos nari komercines paslaptis.


















6.Ryšiai su visuomene
6.1.Asociacijos nariai savo profesin veikl derina su visuomen s interesais.
6.2.Asociacijos nari bendravimas su visuomene turi b ti grindžiamas teisingumo ir
s žiningumo principais.
6.3.Su visuomen s atstovais Asociacijos nariai visuomet turi elgtis kvalifikuotai ir paslaugiai,
laikantis aukš iausi profesionalumo standart , teis s akt ar vidaus dokument nustatyta tvarka
laiku ir operatyviai teikti informacij visuomenei.
6.4.Asociacijos nariai per žiniasklaid ir kitais b dais turi šviesti visuomen ir ugdyti geresn
gyvyb s draudimo bendrovi teikiam paslaug suvokim .


















6.5.Asociacijos nariai visus viešus pareiškimus privalo daryti labai atsakingai, aiškiai ir
nedviprasmiškai, vengiant nepagr stos neigiamos takos kit gyvyb s draudimo rinkos dalyvi
veiklai ir jos perspektyvai.
6.6.Asociacijos nariai visada privalo teikti teising informacij ir neplatinti s moningai ar
neapgalvotai apgaulingos ar klaidinan ios informacijos, tinkamai pasir pinti patikrinti vis
informacij prieš jos paskleidim .
6.7.Pateikiant bet koki žini visuomenei, privaloma nurodyti informacijos šaltin , jei toks yra.
6.8.Skelbiant informacij , Asociacijos nariai negali žad ti itin ger rezultat , perd tai arba
nepagr stai pretenduoti
pa ius aukš iausius pasiekimus, reikšti nepagr st nuomon arba
prognozuoti ateities vykius neturint tam pagrindo arba nenurodant, kad tai yra tik prognoz s.
6.9.Asociacijos nariai savo veikloje teis tiems klient interesams privalo visada teikti aukštesn
prioritet negu savo ar kit gyvyb s draudimo rinkos dalyvi interesams.






























II. Atsakomyb ir jos taikymas
7. Nuobaudos ir j taikymo tvarka


7.1.Iškilus gin ui d l Etikos kodekso nuostat pažeidimo, suinteresuotos šalys pirmiausia turi
siekti j išspr sti taikiai tarpusavyje arba tarpininkaujant Asociacijos Prezidentui.
7.2.Jeigu suinteresuotos šalys taikiai nesusitaria, esant prašymui raštu, Asociacijoje
pradedamas oficialus Etikos kodekso pažeidimo fakto tyrimas ir nagrin jimas.
7.3.Etikos kodekso nuostat pažeidimus, jeigu jie neišsprendžiami suinteresuot šali , vertina
Asociacijos Etikos taryba (toliau- Etikos taryba), kuri d l padaryto pažeidimo priima ir Asociacijos
Valdybai pateikia rekomendacinio pob džio išvad .
7.4.Kiekvienas Asociacijos narys, pastoviam dalyvavimui, Etikos taryb deleguoja po vien
savo atstov .
7.5.Etikos taryba veikia visuomeniniais pagrindais, jos darbo tvark nustato Asociacijos Etikos
tarybos darbo reglamentas, kur tvirtina Asociacijos nari visuotinis susirinkimas.
7.6.Apie pažeidimo pob d ir jo sunkum sprendžia Asociacijos Valdyba, atsižvelgdama
Etikos tarybos išvad .
7.7. Pažeidus Etikos kodekso nuostatas, Asociacijos nariui gali b ti taikoma viena iš ši
nuobaud :
1) sp jimas;
2) naryst s suspendavimas Asociacijoje;
3) pašalinimas iš Asociacijos.
7.8.Nuobauda skiriama atsižvelgiant
Asociacijos nario kalt , nusižengimo padarymo
priežastis, aplinkybes ir padarinius. Už vien nusižengim skiriama viena nuobauda.
7.9.Nuobauda galioja vienerius metus nuo jos paskyrimo.
7.10.Už vienkartin šio Etikos kodekso nuostat pažeidim Asociacijos Valdyba Asociacijos
nariui gali taikyti sp jim .
7.11.Asociacijos nariui sistemingai pažeidin jant Etikos kodeks , už pirm pažeidimo atvej
bus taikoma sankcija – sp jimas. Esant pakartotinam pažeidimui – naryst s suspendavimas; jei
narys ir toliau pastoviai ir nuolat šiurkš iai pažeidžia Etikos kodekso reikalavimus – galima
sankcija – nario pašalinimas iš Asociacijos (pagal Asociacijos status). „Šiurkš iu pažeidimu“ yra
laikomas nusižengimas, kuriuo šiurkš iai pažeidžiamos tiesiogiai gyvyb s draudimo veikl
reglamentuojan i
statym ar kit normini teis s akt nuostatos arba kitaip šiurkš iai
nusižengiama Asociacijos nari veiklos etikos principams.






















































7.12.Jei Asociacijos narys sistemingai nesilaiko Etikos kodekso reikalavim , Asociacijos
Valdyba, d l sankcij taikymo, teikia pasi lym Asociacijos Visuotiniam nari susirinkimui, kuris
2/3 vis nari bals dauguma turi teis priimti sprendim d l naryst s suspendavimo (sustabdymo)
arba d l nario pašalinimo iš Asociacijos.
7.13.Kartu su nuobauda gali b ti paskirti pareigojimai, kuriais nariui pagal nusižengimo pob d
nustatomos tam tikros prievol s nutraukti etikos ir elgesio principams prieštaraujan i veikl arba
atlikti kitus nurodytus veiksmus.
7.14.Nuobaudos paskyrimas už pareigos arba prievol s ne vykdym Asociacijos nario
neatleidžia nuo profesin s etikos ir elgesio princip nustatytos pareigos vykdymo bei veiklos,
kuri min ti principai draudžia, nutraukimo. Tinkamai ir nustatytu laiku ne vykdžius pareigos arba
nenutraukus neleistinos veiklos, laikoma, kad yra padarytas pakartotinis nusižengimas.
























III. Baigiamosios nuostatos
8.Š Etikos kodeks tvirtina, kei ia ir/ar papildo Asociacijos visuotinis nari susirinkimas.
9.Tais atvejais, kai Asociacijos nario elgesys profesin je veikloje nereglamentuojamas teis s
akt arba šio Etikos kodekso, jis privalo laikytis draudimo praktikoje susiformavusi tradicij ,
vadovautis s žiningumo, protingumo ir teisingumo principais.
10.Asociacijos nariai privalo siekti, kad šio Etikos kodekso nuostat , savo veikloje, laikyt si ir j
vardu ir d l j interes veikiantys priklausomi draudimo tarpininkai.
11.Etikos kodeksas sigalioja nuo 2005 met geguž s 1 dienos.


























