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DRAUDIMO BROKERIŲ RŪMŲ NARIŲ ĮSTOJIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Draudimo brokerių rūmų narių įstojimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka nustato naujų narių 

priėmimo, taip pat narių išstojimo ir pašalinimo iš Draudimo brokerių rūmų sąlygas bei įgyvendinimo 

tvarką (toliau – Tvarka). 

2. Narystė Draudimo brokerių rūmuose yra grindžiama savanoriškumo principu, reiškiančiu, kad 

Draudimo brokerių rūmų narys (toliau – Narys) savo noru prisiima ir žada laikytis visų Draudimo 

įstatymo bei Draudimo brokerių rūmų įstatuose jam nustatytų teisių ir pareigų, įskaitant ir pareigos laiku 

mokėti nustatyto dydžio Nario mokestį.  

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme 

(toliau – Draudimo įstatymas). 

4. Tvarka parengta vadovaujantis Draudimo įstatymo, Draudimo brokerių rūmų įstatų bei vidinių 

Draudimo brokerių rūmų teisės aktų nuostatomis. 

 

II SKYRIUS 

ĮSTOJIMO Į DRAUDIMO BROKERIŲ RŪMUS TVARKA 

 

5. Nariais gali būti tik nepriekaištingą reputaciją turintys fiziniai asmenys, išlaikę draudimo brokerių 

kvalifikacinį egzaminą bei davę draudimo brokerio priesaiką. 

6. Asmuo, išlaikęs draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą ir ketinantis tapti Nariu, turi pateikti 

šiuos dokumentus: 

6.1. pasirašytą prašymą priimti į Narius (toliau – Prašymas priimti į Narius) pagal Draudimo brokerių 

rūmų prezidiumo (toliau – Prezidiumas) patvirtintą formą; 

6.2. pasirašytą draudimo brokerio deklaraciją  pagal Prezidiumo patvirtintą formą; 

6.3. pasirašytą draudimo brokerio priesaiką pagal Prezidiumo patvirtintą formą; 

6.4. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą 

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymą; 

6.5. dokumentą, patvirtinantį Draudimo brokerių rūmų visuotinio susirinkimo nustatyto Nario 

stojamojo mokesčio apmokėjimą. 

7. Asmuo Tvarkos 6 punkte nurodytus dokumentus gali Draudimo brokerių rūmams pateikti paštu, 

per kurjerių įmonę, elektroninėmis priemonėmis. Teikiant dokumentus Draudimo brokerių rūmams paštu 

ar per kurjerių įmonę, turi būti pateikti dokumentų originalai. Teikiant dokumentus elektroninėmis 

priemonėmis, dokumentai turi būti pasirašyti Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 

nustatyta tvarka. 

8. Gautų dokumentų atitiktį šios Tvarkos 6 punkto reikalavimams tikrina Draudimo brokerių rūmų 

administracijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.  

9. Draudimo brokerių rūmų administracijos vadovas ir/arba jo įgaliotas asmuo neteikia Prezidiumui 

nagrinėti Prašymo priimti į Narius ir palieka jį nenagrinėtą, jei: 

9.1. nepateikti visi šios Tvarkos 6.1-6.5 punktuose nurodyti dokumentai; 

9.2. pateikti šios Tvarkos 6.1-6.5 punktuose nurodyti dokumentai neatitinka turinio ir formos 

reikalavimų (pvz., yra nepasirašyti, neišsamiai ir/arba nepilnai užpildyti ar pan.); 

9.3. nesumokėtas Nario stojamasis mokestis; 
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9.4. nepraėjo 3 metai po asmens pašalinimo iš Narių sąrašo Draudimo brokerių garbės teismo 

siūlymu. 

10. Šios Tvarkos 9.1-9.3 punktuose nurodytais pagrindais Prašymas priimti į Narius gali būti 

paliekamas nenagrinėtas tik tuo atveju, jeigu asmuo, pateikęs Prašymą priimti į Narius, per nustatytą 

terminą trūkumų nepašalina. Draudimo brokerių rūmų administracijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo 

turi nustatyti ne trumpesnį nei 5 (penkių) darbo dienų terminą, trūkumams pašalinti. 

11. Apie Prašymo priimti į Narius palikimą nenagrinėtu bei nenagrinėjimo priežastis asmuo yra 

informuojamas el. paštu arba paštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Draudimo brokerių rūmų 

administracijos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimo priėmimo dienos.  

12. Prašymas priimti į Narius, atitinkantis šios Tvarkos 6 punkte nurodytus reikalavimus, yra 

svarstomas Prezidiumo posėdžio metu.  

13. Prezidiumo posėdis vyksta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kiekvieno draudimo brokerių 

kvalifikacinio egzamino dienos, jei ne vėliau kaip per 15 dienų po šio egzamino dienos nors vienas jį 

išlaikęs asmuo pateikia Prašymą priimti į Narius. Kiti Prezidiumo posėdžiai vyksta Prezidiumo nustatyta 

tvarka ir terminais. 

14. Jei tikrinant asmens nepriekaištingą reputaciją pagal šios Tvarkos 6.2 ir 6.4 punktuose nurodytus 

dokumentus (ir vadovaujantis Draudimo brokerių rūmų nepriekaištingos reputacijos vertinimo tvarka) 

kyla įtarimų, kad asmens reputacija galimai nėra nepriekaištinga, klausimai dėl asmens, pateikusio 

Prašymą priimti į Narius, atitikimo nepriekaištingos reputacijos reikalavimams sprendžiami Prezidiumo 

posėdžių metu. Asmuo, kurio galimo neatitikimo nepriekaištingos reputacijos reikalavimams klausimas 

svarstomas, turi teisę dalyvauti Prezidiumo posėdyje ir/arba pateikti savo paaiškinimus raštu. Apie 

Prezidiumo posėdžio datą bei laiką asmuo turi būti informuojamas ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo 

dienas iki Prezidiumo posėdžio datos. 

15. Prezidiumas, svarstydamas klausimą, nurodytą šios Tvarkos 14 punkte, gali sudaryti Nario 

nepriekaištingos reputacijos vertinimo komisiją (toliau – Komisija). Komisija susideda iš ne mažiau kaip 

penkių ir ne daugiau kaip septynių narių – fizinių asmenų. Į Komisiją tris narius skiria Draudimo 

brokerių rūmų garbės teismas, du narius – Prezidiumas. Į Komisiją po vieną narį gali skirti Lietuvos 

bankas ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – tokiu atveju sudaroma atitinkamai šešių arba 

septynių narių Komisija. 

16. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių, tarp 

kurių yra bent po vieną Prezidiumo ir Draudimo brokerių rūmų garbės teismo narį. Komisijos posėdžiai 

yra uždari. Atsižvelgdamas į Komisijos nutarimą, Prezidiumas priimą sprendimą dėl Prašymo priimti į 

Narius tenkinimo ar netenkinimo. 

17. Prezidiumas netenkina Prašymo priimti į Narius, jei Asmuo, pateikęs Prašymą priimti į Narius, 

neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimo ar (ir) kitų reikalavimų, nurodytų šios Tvarkos 5 

punkte.  

18. Prezidiumo sprendimas netenkinti Prašymo priimti į Narius turi būti motyvuotas. 
19. Laikoma, kad asmuo tampa Nariu Prezidiumo sprendimo, kuriuo patvirtinamas asmens Prašymas 

priimti į narius, priėmimo dieną.  

20. Asmuo, kurio Prašymas priimti į Narius patvirtinamas Prezidiumo sprendimu, yra įtraukiamas į 

Draudimo brokerių rūmų narių sąrašą per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. 

Nariui yra išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis narystę, vadovaujantis Draudimo brokerio 

pažymėjimo, išdavimo, keitimo ir naikinimo tvarkos nuostatomis.  

 

III SKYRIUS 

IŠSTOJIMO IŠ DRAUDIMO BROKERIŲ RŪMŲ TVARKA 

 

21. Narys, pageidaujantis išstoti iš Draudimo brokerių rūmų, turi pateikti šiuos dokumentus: 

21.1. pasirašytą prašymą išbraukti iš Narių sąrašo (toliau – Prašymas dėl narystės nutraukimo) pagal 

Prezidiumo patvirtintą formą; 

21.2. dokumentą, patvirtinantį Draudimo brokerių rūmų visuotinio susirinkimo nustatyto ir jam 

priklausančio mokėti dydžio Nario mokesčio apmokėjimą; 
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21.3. draudimo brokerio pažymėjimą arba nurodyti pagrįstas priežastis, dėl kurių pažymėjimas negali 

būti grąžintas. 

22. Asmuo Tvarkos 21 punkte nurodytus dokumentus gali Draudimo brokerių rūmams pateikti paštu, 

per kurjerių įmonę, elektroninėmis priemonėmis. Teikiant dokumentus Draudimo brokerių rūmams paštu 

ar per kurjerių įmonę, turi būti pateikti dokumentų originalai. Teikiant šiuos dokumentus elektroninėmis 

priemonėmis, dokumentai turi būti pasirašyti Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 

nustatyta tvarka. 

23. Gautų dokumentų atitiktį šios Tvarkos 21 punkto reikalavimams tikrina Draudimo brokerių rūmų 

administracijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.  

24. Draudimo brokerių rūmų administracijos vadovas ir/arba jo įgaliotas asmuo turi teisę atidėti 

Prašymo dėl narystės nutraukimo nagrinėjimą, jei: 

24.1. nepateikti visi šios Tvarkos 21.1-21.3 punktuose nurodyti dokumentai; 

24.2. pateiktas Prašymas dėl narystės nutraukimo neatitinka turinio ir formos reikalavimų (pvz., yra 

nepasirašytas, neišsamiai ir/arba nepilnai užpildytas ar pan.); 

24.3. yra nesumokėtas Nario mokestis; 

24.4. Nariui iki Prašymo dėl narystės nutraukimo pateikimo dienos Draudimo brokerių garbės teisme 

yra iškelta drausmės byla arba gautas Prezidiumo siūlymas dėl tokios drausmės bylos iškėlimo arba/ir yra 

gautas skundas dėl Nario veiksmų, dėl kurių jam gali būti keliama drausmės byla (dėl Draudimo 

įstatymo, kitų teisės aktų, profesinės veiklos ir/arba Draudimo brokerių profesinės etikos kodekso 

pažeidimų); 

24.5. yra kitų svarbių priežasčių. 

25. Jei Prašymo dėl narystės nutraukimo nagrinėjimas atidedamas šio Tvarkos 24.1-24.3 punktuose 

nurodytais pagrindais, Draudimo brokerių rūmų administracijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo turi 

nustatyti ne trumpesnį nei 5 (penkių) darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. 

26. Prašymo dėl narystės nutraukimo nagrinėjimas šio Tvarkos 24.4 punkte nurodytu pagrindu 

atidedamas iki sprendimo įsiteisėjimo Nariui iškeltoje drausmės byloje arba sprendimo nekelti drausmės 

bylos priėmimo. 

27. Apie Prašymo dėl narystės nutraukimo nagrinėjimo atidėjimą ir atidėjimo priežastis Narys yra 

informuojamas el. paštu arba paštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Draudimo brokerių rūmų 

administracijos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimo priėmimo dienos.  

28. Jeigu Narys, pateikęs Prašymą dėl narystės nutraukimo, per nustatytą terminą trūkumų 

nepašalina, Draudimo brokerių rūmų administracijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo gali Prašymą dėl 

narystės nutraukimo palikti nenagrinėtą arba atidėti Prašymo dėl narystės nutraukimo nagrinėjimą iki 

nustatytų trūkumų pašalinimo arba priimti kitokį sprendimą. Apie Draudimo brokerių rūmų 

administracijos vadovo arba jo įgalioto asmens priimtą sprendimą Narys elektroniniu paštu yra 

informuojamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.  

29. Prašymo dėl narystės nutraukimo, atidėto nagrinėti šios Tvarkos 24.4 punkto pagrindu, 

nagrinėjimas atnaujinamas, jei: 

29.1. įsiteisėja sprendimas Nariui iškeltoje drausmės byloje, kuriame konstatuota, kad Narys neįvykdė 

Draudimo įstatymo, kitų teisės aktų, profesinės veiklos ir/arba Draudimo brokerių profesinės etikos 

kodekso pažeidimų;  

29.2. priimamas sprendimas nekelti Nariui drausmės bylos arba nutraukti Nariui iškeltą drausmės bylą; 

29.3. Prezidiumas nepašalina Nario pagal šios Tvarkos 34.2 punktą, kai gaunamas Draudimo brokerių 

garbės teismo siūlymas pašalinti Narį iš Draudimo brokerių rūmų narių sąrašo; 

29.4. yra kitų priežasčių. 

30. Jei Nario Prašymo dėl narystės nutraukimo nagrinėjimas yra atidėtas šios Tvarkos 24.4 punkto 

pagrindu ir gaunamas Draudimo brokerių garbės teismo siūlymas pašalinti Narį iš Draudimo brokerių 

rūmų narių sąrašo, tokio Nario pašalinimo klausimas yra sprendžiamas šios Tvarkos IV dalyje nustatyta 

tvarka. 

31. Laikoma, kad asmens narystė Draudimo brokerių rūmuose pasibaigia Draudimo brokerių rūmų  

administracijos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu, kuriuo patvirtinamas asmens Prašymas dėl 

narystės nutraukimo, priėmimo dieną, arba kitą Draudimo brokerių rūmų administracijos vadovo arba jo 
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įgaliotų asmenų sprendime nurodytą dieną. Asmuo apie priimtą sprendimą yra informuojamas per 5 

(penkias) darbo dienas nuo Draudimo brokerių rūmų administracijos vadovo arba jo įgalioto asmens 

sprendimo priėmimo dienos. 

32. Iš Draudimo brokerių rūmų narių sąrašo asmenį išbraukia Draudimo brokerių rūmų 

administracijos vadovas arba jo įgalioti asmenys per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo 

dienos. 

33. Jei asmuo, išstojęs iš Draudimo brokerių rūmų, yra pripažintas Draudimo brokerių rūmų garbės 

Nariu, jam lieka galioti Draudimo brokerių rūmų garbės Nario teisės ir pareigos. 

 

IV SKYRIUS 

PAŠALINIMO IŠ DRAUDIMO BROKERIŲ RŪMŲ NARIŲ TVARKA  

 

34. Narys pašalinamas iš Draudimo brokerių rūmų narių: 

34.1. Nariui mirus; 

34.2. Draudimo brokerių rūmų garbės teismo siūlymu; 

34.3. Jeigu atsiranda aplinkybių, dėl kurių Narys negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos. 

35. Laikoma, kad Narys pašalinamas iš Draudimo brokerių rūmų narių pagal 34.1 punktą nuo 

informacijos apie Nario mirtį gavimo dienos. 

36. Prezidiumas svarsto ir priima sprendimus dėl Nario pašalinimo iš Draudimo brokerių rūmų narių 

šios Tvarkos 34.2 – 34.3 punktuose nurodytais pagrindais. 

37. Narys, dėl kurio pašalinimo iš Draudimo brokerių rūmų narių šios Tvarkos 34.3 punkte nurodytu 

pagrindu yra svarstoma, turi teisę dalyvauti Prezidiumo posėdyje ir/arba pateikti savo paaiškinimus raštu. 

Apie Prezidiumo posėdžio datą bei laiką asmuo turi būti informuojamas ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) 

darbo dienas iki Prezidiumo posėdžio datos. 

38. Prezidiumas, svarstydamas klausimą dėl Nario pašalinimo iš Draudimo brokerių rūmų narių šios 

Tvarkos 34.3 punkte nurodytu pagrindu, gali sudaryti Komisiją. Komisijos sudėtis sudaroma pagal šios 

Tvarkos 15 punktą.  

39. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių, tarp 

kurių yra bent po vieną Prezidiumo ir Draudimo brokerių rūmų garbės teismo narį. Komisijos posėdžiai 

yra uždari. Atsižvelgdamas į Komisijos nutarimą, Prezidiumas priimą sprendimą dėl Nario pašalinimo iš 

Draudimo brokerių rūmų narių. 

40. Prezidiumo sprendimas dėl Nario pašalinamo iš Draudimo brokerių rūmų narių turi būti 

motyvuotas.  
41. Laikoma, kad Narys pašalinamas iš Draudimo brokerių rūmų narių nuo Prezidiumo sprendimo 

priėmimo dienos. Asmeniui, kuris yra pašalinamas iš Narių 34.2 ir/arba 34.3 punktuose nurodytais 

pagrindais, el. paštu arba paštu yra išsiunčiama Prezidiumo sprendimo kopija per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. 

42. Draudimo brokerio pažymėjimas turi būti grąžinamas Draudimo brokerių rūmams ne vėliau nei 

per 5 darbo dienas po sprendimo išbraukti Narį iš Draudimo brokerių rūmų Narių sąrašo 34.2 – 34.3 

punktuose nurodytais pagrindais priėmimo dienos arba Asmuo turi nurodyti pagrįstas priežastis, dėl kurių 

pažymėjimas negali būti grąžintas. 

43. Jei narystė Draudimo brokerių rūmuose pasibaigia Tvarkos 34.1 punkte nurodytu pagrindu, Nario 

pažymėjimas gali būti negrąžinamas. 

44. Jei Narys, kuris yra pripažintas Draudimo brokerių rūmų garbės nariu, pašalinamas iš Draudimo 

brokerių rūmų Narių 34.2-34.3 punktuose nurodytais pagrindais, jis netenka Draudimo brokerių garbės 

Nario statuso. 

45. Asmuo, pašalintas iš Narių Draudimo brokerių garbės teismo siūlymu, turi teisę vėl tapti Nariu 

šios Tvarkos ir Draudimo įstatymo nustatyta tvarka ne anksčiau kaip praėjus 3 metams po pašalinimo iš 

Narių. 
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V SKYRIUS 

SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

46. Asmuo, pateikęs Prašymą priimti į Narius, nesutinkantis su Draudimo brokerių rūmų 

administracijos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu palikti šį prašymą nenagrinėtą pagal šios 

Tvarkos 9 punktą, turi teisę šį sprendimą per 14 (keturiolika)  darbo dienų nuo sprendimo gavimo dienos 

apskųsti Prezidiumui. 

47. Asmuo, pateikęs Prašymą dėl narystės nutraukimo, nesutinkantis su Draudimo brokerių rūmų 

administracijos ir/arba jo įgalioto asmens sprendimu atidėti Prašymo dėl narystės nutraukimo nagrinėjimą 

pagal šios Tvarkos 24 punktą, turi teisę šį sprendimą per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo sprendimo 

gavimo dienos apskųsti Prezidiumui. 

48. Asmuo, pateikęs Prašymą dėl narystės nutraukimo, nesutinkantis su Draudimo brokerių rūmų 

administracijos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu pagal šios Tvarkos 28 punktą turi teisę šį 

sprendimą per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo sprendimo gavimo dienos apskųsti Prezidiumui. 

49. Prezidiumas privalo išnagrinėti skundus, nurodytus Tvarkos 46-48 punktuose, ir priimti 

sprendimą ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo skundų gavimo. 

50. Prezidiumas, išnagrinėjęs skundą, gali priimti šiuos sprendimus: 

50.1. Šios Tvarkos 46 punkte nurodytą skundą patenkinti ir įpareigoti Draudimo brokerių rūmų 

administracijos vadovą arba jo įgaliotą asmenį nagrinėti asmens Prašymą priimti į Narius; 

50.2. Šios Tvarkos 47 punkte nurodytą skundą patenkinti ir įpareigoti Draudimo brokerių rūmų 

administracijos vadovą arba jo įgaliotą asmenį pratęsti Nario Prašymo dėl narystės nutraukimo 

nagrinėjimą; 

50.3. Šios Tvarkos 48 punkte nurodytą skundą patenkinti ir įpareigoti Draudimo brokerių rūmų 

administracijos vadovą arba jo įgaliotą asmenį nagrinėti Nario Prašymą dėl narystės nutraukimo; 

50.4. Šios Tvarkos 46-48 punktuose nurodytą skundą atmesti. 

51. Prezidiumas apie savo sprendimą skundą pateikusį asmenį privalo informuoti ne vėliau kaip per 5 

(penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo el. paštu arba paštu išsiunčiant Prezidiumo sprendimo 

kopiją. 

52. Prezidiumo sprendimas, nurodytas šios Tvarkos 17, 36, 50 punktuose gali būti skundžiamas teisės 

aktų nustatyta tvarka.  

 

VI SKYRIUS 

NARIO STOJAMOJO MOKESČIO IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO 

TVARKA 

 

53. Prašymą priimti į Narius palikus nenagrinėtą šios Tvarkos 9.1-9.4 numatytais pagrindais ar 

Prezidiumui priėmus sprendimą netenkinti prašymo priimti į Narius, Draudimo brokerių rūmai grąžina 

Nario sumokėtą stojamąjį mokestį (ar šio mokesčio dalį, kurią apmokėjo prašymą pateikęs asmuo) ir 

Nario mokestį, jei buvo sumokėtas, į mokėtojo sąskaitą mokėjimo įstaigoje. Asmens pateikti dokumentai 

nėra grąžinami. 

54. Narys, teikdamas Prašymą dėl narystės nutraukimo, privalo būti sumokėjęs Nario mokestį ir 

visiškai atsiskaitęs su Draudimo brokerių rūmais. 

55. Išstojusiam ar pašalintam iš Draudimo brokerių rūmų Nariui jo sumokėti stojamasis mokestis 

Nario mokestis, išskyrus šios Tvarkos 57 punkte nurodytus atvejus, ar kitaip Draudimo brokerių rūmų 

nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas nėra grąžinamas. 

56.  Asmuo, pateikdamas Prašymą dėl narystės nutraukimo, privalo sumokėti jam priklausantį mokėti 

einamųjų metų Nario mokestį (jei nėra sumokėjęs), kurio dydis apskaičiuojamas pagal šios Tvarkos 57 

punkte nurodytas taisykles, ir padengti visus savo įsiskolinimus Draudimo brokerių rūmams iki Prašymo 

dėl narystės nutraukimo pateikimo dienos. Mokėtino einamųjų metų Nario mokesčio nustatymo diena yra 

Prašymo dėl narystės nutraukimo pateikimo Draudimo brokerių rūmams diena. Jei Nario Prašymo dėl 

Narystės nutraukimo nagrinėjimas atidedamas dėl Nario kaltės ar pateikto prašymo trūkumų, mokėtino 
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Nario mokesčio nustatymo diena yra sprendimo dėl Nario išbraukimo (pašalinimo) iš Draudimo brokerių 

rūmų diena.  

57. Nariui, pageidaujančiam išstoti iš Draudimo brokerių rūmų narių pagal šios Tvarkos III skyrių, 

taikomos žemiau nurodytos Nario mokesčio skaičiavimo taisyklės: 

57.1. Jei Prašymas dėl narystės nutraukimo pateikiamas per I-ąjį einamųjų kalendorinių metų ketvirtį, 

Narys turi sumokėti 25 proc. Nario mokesčio dydžio, mokėtino einamaisiais metais. 

57.2. Jei Prašymas dėl narystės nutraukimo pateikiamas per II-ąjį einamųjų kalendorinių metų ketvirtį, 

Narys turi sumokėti 50 proc. Nario mokesčio dydžio, mokėtino einamaisiais metais. 

57.3. Jei Prašymas dėl narystės nutraukimo pateikiamas per III-ąjį einamųjų kalendorinių metų ketvirtį, 

Narys turi sumokėti 75 proc. Nario mokesčio dydžio, mokėtino einamaisiais metais. 

57.4. Jei Prašymas dėl narystės nutraukimo pateikiamas per IV-ąjį einamųjų kalendorinių metų ketvirtį, 

Narys turi sumokėti 100 proc. Nario mokesčio dydžio, mokėtino einamaisiais metais. 

58. Jei narystė Draudimo brokerių rūmuose pasibaigia šios Tvarkos 34.2-34.3 punktuose nurodytais 

pagrindais ar kitais atvejais, nesumokėta Nario mokesčio dalis turi būti sumokėta per 5 darbo dienas nuo 

narystės pabaigos.  

59. Kiti Draudimo brokerių rūmų stojamojo ir Nario mokesčio mokėjimo tvarkos atvejai, Nario 

mokesčio mokėjimo tvarkos pažeidimo pasekmės yra nurodomi Draudimo brokerių rūmų stojamojo ir 

Nario mokesčio mokėjimo tvarkos apraše. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

60. Ši Tvarka įsigalioja 2020 m. spalio 13 d. 

61. Pasibaigus asmens narystei Draudimo brokerių rūmuose pasibaigia Draudimo brokerių rūmų 

įstatų, Draudimo įstatyme nurodytų Nario teisės ir pareigos, išskyrus pareigą sumokėti visą nesumokėtą 

Draudimo brokerių rūmų nustatytą Nario mokestį. 

62. Už šios Tvarkos įgyvendinimą atsakingas Draudimo brokerių rūmų administracijos vadovas 

ir/arba jo įgalioti asmenys.  
 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

  

 


