
7. STOJAMASIS IR NARIO MOKESTIS 
Kandidatai į Draudimo brokerių rūmų narius turi 

sumokėti 200 eurų dydžio vienkartinį stojamąjį mokestį. 

Tapus Draudimo brokerių rūmų nariu privaloma 

mokėti nustatyto dydžio metinį nario mokestį.  

Metinis nario mokestis – 40 eurų (turi būti 

sumokėtas iki kalendorinio ketvirčio, į kurį patenka 

narystės pradžios data, pabaigos), 2017 metų papildomas 

nario mokestis – 60 eurų (turi būti sumokėtas iki 2017-

07-31). 

Nario mokestis skaičiuojamas ir turi būti 

sumokamas iki draudimo brokerio išbraukimo iš 

Draudimo brokerių rūmų narių sąrašo, nesiejant jo su 

draudimo brokerio profesinės veiklos vykdymu 

(nevykdymu), išskyrus tris išimtis: liga (jei trunka ilgiau 

nei 2/3 ketvirčio), nedarbingumas arba dalinis 

darbingumas ir motinystės/tėvystės atostogos (visais 

šiais atvejais būtina pateikti nurodomas aplinkybes 

pagrindžiančius dokumentus). 

Draudimo brokerių rūmų nario mokesčio 

mokėjimo tvarkos aprašas paskelbtas ir prieinamas 

visiems nariams tinklapyje www.dbr.lt, skiltyje „Nario 

mokestis“. 

8. DBR ATSISKAITOMOJI SĄSKAITA 
Stojamasis ir metinis Draudimo brokerių rūmų 

nario mokesčiai turi būti mokami į atsiskaitomąją 

sąskaitą:  

 LT33 7044 0600 0453 8522, AB “SEB banke”, 

(gavėjas – Draudimo brokerių rūmai, gavėjo kodas 

300061764).  

 nurodant asmens, už kurį mokamas stojamasis ar 

nario mokestis, vardą, pavardę ir asmens kodą. 

9. IŠSTOJIMAS IŠ DBR 
Asmuo laikomas išstojusiu iš Draudimo brokerių 

rūmų tik po to, kai priežiūros institucija jį išbraukia iš 

Draudimo brokerių sąrašo jo paties prašymu arba kitais 

LR draudimo įstatyme numatytais pagrindais. Iš 

Draudimo brokerių rūmų narių sąrašo draudimo brokerį 

išbraukia administracijos vadovas. DBR draudžiama 

pašalinti iš Draudimo brokerių rūmų narių draudimo 

brokerį, neišbrauktą iš priežiūros institucijos tvarkomo 

draudimo brokerių sąrašo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAUDIMO BROKERIŲ RŪMAI -  

DRAUDIMO BROKERIUS VIENIJANTI IR 

DRAUDIMO BROKERIŲ SAVIVALDOS 

PRINCIPUS ĮGYVENDINANTI ASOCIACIJA.  

 

PAGRINDINIS DRAUDIMO BROKERIŲ 

RŪMŲ TIKSLAS - KOORDINUOTI SAVO 

NARIŲ VEIKLĄ, SIEKIANT UŽTIKRINTI 

NEPRIEKAIŠTINGĄ DRAUDIMO BROKERIŲ 

PASLAUGŲ TEIKIMĄ, 

 GERINTI DRAUDIMO BROKERIŲ VEIKLOS 

APLINKĄ BEI SĄLYGAS. 

 

 

 

ASOCIACIJA DRAUDIMO BROKERIŲ RŪMAI 

Adresas Vytenio g. 6, 03113 Vilnius 

Telefonas (8~5) 233 69 96,  

8 679 19 225 

E. paštas administracija@dbr.lt 

Interneto svetainė  http://www.dbr.lt 
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1. TEISĖTAI DRAUDIMO BROKERIO 

PROFESINĘ VEIKLĄ GALI VYKDYTI 

TIK FIZINIS ASMUO,  
 esantis nepriekaištingos reputacijos;  

 išlaikęs draudimo brokerio kvalifikacinį egzaminą;  

 įrašytas į priežiūros tarnybos tvarkomą draudimo 

brokerių sąrašą ir turintis tai patvirtinantį 

pažymėjimą;  

 tapęs Draudimo brokerių rūmų nariu;  

 dirbantis ar einantis renkamas pareigas draudimo 

brokerių įmonėje. 

2. NARYSTĖ DBR  
Prieš pradedant vykdyti draudimo brokerio 

profesinę veiklą privaloma tapti Draudimo brokerių 

rūmų nariu. 

Pageidaujantysis tapti Draudimo brokerių rūmų 

nariu prezidiumui turi pateikti:  

 raštišką prašymą dėl priėmimo į Draudimo brokerių 

rūmų narius ir pasirašytą draudimo brokerio 

priesaiką;  

 dokumentą, įrodantį, kad sumokėtas 200 (dviejų 

šimtų) eurų dydžio vienkartinis stojamasis 

Draudimo brokerių rūmų nario mokestis; 

 draudimo brokerio pažymėjimo kopiją. 

 

Kaip užpildyti ir pateikti dokumentus? 

 Užsiregistruokite www.dbr.lt kandidatų į narius 

sąraše (www.dbr.lt spauskite „registruotis“); 

 įvedus reikiamus duomenis Jums bus sukurta 

paskyra;  

 prisijungę prie paskyros nurodykite visą būtinąją 

informaciją ir Jums bus sugeneruoti prašymas 

priimti į Draudimo brokerių rūmus bei draudimo 

brokerio priesaika; 

 atsispausdinę prašymą ir priesaiką juos pasirašykite 

ir įkelkite į sistemą kartu su brokerio pažymėjimo 

kopija ir įmoką patvirtinančiu kvitu. Tuomet Jūs 

pateksite į priėmimo į Draudimo brokerių rūmus 

laukiančių asmenų sąrašą; 

 klausimas dėl narystės asociacijoje bus svarstomas 

Draudimo brokerių rūmų prezidiumo posėdyje tada, 

kai Draudimo brokerių rūmuose bus gauti Jūsų 

pateikti dokumentai – prašymas, priesaika 

(originalai), draudimo brokerio pažymėjimo ir 

mokėjimo kvito (kopijos). 

 

 

Dokumentus siųskite adresu:  

Draudimo brokerių rūmams, Vytenio g. 6, 03113 

Vilnius. 

Draudimo brokerių rūmų prezidiumo sprendimu 

įrašius draudimo brokerį į Draudimo brokerių rūmų narių 

sąrašą, jis įgyja teisę prisijungti prie registruotų vartotojų 

zonos www.dbr.lt, susipažinti su informacija apie 

asociacijos veiklą ir kitomis aktualijomis, asmeninėje 

nario kortelėje peržiūrėti sukauptą informaciją apie 

įskaitytas kvalifikacines mokymų valandas, nario 

mokesčio priskaitymus ir apmokėjimus bei gauti DBR 

siunčiamus pranešimus.  

 

3. DRAUDIMO BROKERIŲ RŪMŲ 

NARIŲ TEISĖS  
 dalyvauti Draudimo brokerių rūmų veikloje ir siūlyti 

savo atstovus į Draudimo brokerių rūmų valdymo 

organus;  

 naudotis Draudimo brokerių rūmų teikiamomis 

paslaugomis;  

 naudotis Draudimo brokerių rūmų sukaupta 

informacija;  

 gauti informaciją apie Draudimo brokerių rūmų 

veiklą;  

 ginčyti teisme Draudimo brokerių rūmų organų 

sprendimus;  

 bet kada išstoti iš Draudimo brokerių rūmų. 

 

4. DRAUDIMO BROKERIŲ RŪMŲ 

NARIŲ PAREIGOS  
 laikytis duotos draudimo brokerio priesaikos, 

Draudimo brokerių profesinės etikos kodekso, 

Draudimo brokerių rūmų įstatų, visuotinio narių 

susirinkimo, prezidiumo priimtų sprendimų;  

 laiku mokėti nustatyto dydžio Draudimo brokerių 

rūmų nario mokestį. 

 informuoti Draudimo brokerių rūmus apie 

pasikeitusį vardą, pavardę, darbovietę, telefono 

numerį, korespondencijos adresą ar elektroninio 

pašto adresą. 

 

 

5. DRAUDIMO BROKERIŲ PROFESINĖ 

ETIKA 
Kiekvienas draudimo brokeris privalo laikytis 

aukštų etikos standartų ir profesinėje, ir kitoje veikloje. 

Kiekvieno draudimo brokerio pareiga – teisėtais 

būdais atstovauti klientams, aktyviai dalyvauti Draudimo 

brokerių rūmų veikloje, asmeniniu elgesiu aukštinti savo 

profesiją ir draudimo brokerio vardą, prisiminti, kad 

pagal jo elgesį sprendžiama apie visą profesinę 

bendruomenę. 

Draudimo brokerių profesinės etikos kodekso 

tikslas – užtikrinti draudimo brokerių patikimumą, 

profesionalumą, nepriekaištingą reputaciją ir kitų 

principų ir pareigų laikymąsi, prioritetu laikant draudėjų 

interesus. 

Už draudimo brokerių profesinės etikos 

pažeidimus, draudimo brokerio vardą žeminančius 

poelgius draudimo brokeriai atsako drausmine tvarka. 

Draudimo brokerių profesinės etikos pažeidimus 

nagrinėja Draudimo brokerių garbės teismas. 

Draudimo brokerių profesinės etikos kodeksas 

paskelbtas Draudimo brokerių rūmų tinklapio 

www.dbr.lt skiltyje „Draudimo brokerių etikos 

kodeksas“. 

6. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 
Draudimo brokeriams yra nustatyta privaloma 

minimali kvalifikacijos kėlimo apimtis: 

 48 val. per trejus einamuosius vienus paskui kitus 

einančius metus,  

 bet ne mažiau nei 8 val. per vienerius einamuosius 

metus.  

Nustatyti trys kvalifikacinių mokymų tipai: 

 1 tipas – draudimo bendrovių organizuojami 

Draudimo brokerių rūmų patvirtinti mokymai; 

 2 tipas: 

i. Draudimo brokerių rūmų organizuojami (iš 

dalies finansuojami) mokymai, 

ii. nario individualiai pasirenkami bendrųjų 

kompetencijų ugdymo mokymai (pagal 

patvirtintą temų (sričių) sąrašą, finansuojami 

nario lėšomis, 

 3 tipas – profesinių žinių gilinimas, didinantis 

pridėtinę vertę klientui (pagal patvirtintą temų 

(sričių) sąrašą, finansuojamas nario lėšomis). 

 


