PATVIRTINTA
Draudimo brokerių rūmų prezidiumo
2019 m. gegužės 6 d. sprendimu

DRAUDIMO BROKERIŲ RŪMŲ GARBĖS NARIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Draudimo brokerių rūmų garbės nario vardo suteikimo nuostatai (toliau – Nuostatai) numato Draudimo
brokerių rūmų (toliau – DBR) garbės nario vardo suteikimo sąlygas, tvarką, garbės nario teises bei šio
statuso netekimo sąlygas.
2. DBR garbės nario vardas yra DBR teikiamas apdovanojimas už tokio asmens veiklą DBR bendruomenės
labui.

II.

DBR GARBĖS NARIO VARDO SUTEIKIMO KRITERIJAI

3. DBR garbės nariu gali būti asmuo, kuris atitinka šiuose Nuostatuose numatytus reikalavimus.
4. Garbės nario vardas gali būti suteiktas asmeniui už reikšmingą, išskirtinį indėlį į draudimo brokerio
institucijos vystymą, institucijos žinomumo didinimą ir aktyvią visuomeninę veiklą draudimo brokerių
bendruomenės labui.
5. DBR garbės nariais gali būti asmenys, kurie:
5.1. yra nepriekaištingos reputacijos,
5.2. nėra laikomi teistais (teistumas išnykęs ar panaikintas), patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir arba
jų atžvilgiu nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas;
5.3. nežemina draudimo brokerio vardo;
5.4. Draudimo brokerių garbės teismo nėra laikomi pažeidę draudimo brokerių profesinei etikai keliamus
reikalavimus ir/arba dėl kurių nėra pateiktas siūlymas iškelti drausmės bylą ir/arba kurie nėra
teikiami svarstyti Draudimo brokerių garbės teisme dėl konkrečių pažeidimų.
6. DBR garbės nariu gali būti ir DBR prezidiumo narys.

III.

DBR GARBĖS NARIO VARDO SUTEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

7. Kandidatus DBR garbės nario vardui suteikti gali siūlyti ne mažiau nei 1/10 DBR narių.
8. Siūlyme DBR garbės nario vardui suteikti turi būti nurodyta:
8.1. kandidato asmens vardas, pavardė ir gimimo data;
8.2. kandidato kontaktinė informacija;
8.3. kandidato biografijos ir veiklos aprašymas;
8.4. motyvuotas kandidato nuopelnų aprašymas.
9. Siūlymus bei kandidato sutikimą, kad jis sutinka būti siūlomas DBR garbės nario vardui suteikti šių
Nuostatų 7 punkte nurodyti asmenys turi pateikti DBR prezidiumui raštu.
10. Siūlymą DBR garbės nario vardui suteikti teikiantys asmenys atsako už siūlomo asmens (kandidato)
duomenų tikrumą.
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11. Garbės nario vardas suteikiamas DBR prezidiumo sprendimu paprasta balsų dauguma. Tais atvejais, kai
kandidatas į DBR garbės narį yra DBR prezidiumo narys, jis turi nusišalinti nuo šio klausimo sprendimo ir
balsavimo. Garbės narį paskelbia DBR prezidentas arba DBR prezidiumo įgaliotas asmuo DBR
visuotiniame narių susirinkime. DBR garbės nario statusas įsigalioja nuo DBR prezidiumo sprendimo
priėmimo dienos. Apie DBR garbės nario vardo suteikimą taip pat yra paskelbiama DBR tinklalapyje.
12. Per kalendorinius metus DBR garbės nario vardas gali būti suteiktas ne daugiau nei dviem asmenims.

IV.

DBR GARBĖS NARIO TEISĖS

13. DBR garbės nariui suteikiamos šios teisės:
13.1.
būti atleistam nuo nario mokesčio mokėjimo;
13.2.
nemokamai dalyvauti DBR organizuojamuose renginiuose.
14. DBR garbės nario statusą įgijusiems asmenims DBR visuotinis susirinkimas gali suteikti ir kitas įstatymų
nustatytas ar įstatymams neprieštaraujančias lengvatas.

V.

DBR GARBĖS NARIO STATUSO PRARADIMO PAGRINDAI IR TVARKA

15. DBR garbės nario vardas prarandamas tuomet, kai priimamas DBR prezidiumo sprendimas išbraukti
asmenį iš DBR garbės narių sąrašo, kai:
15.1.
toks asmuo neatitinka šių Nuostatų 5.1.-5.4. p. nurodytų kriterijų;
15.2.
DBR garbės narys pats atsisako šio vardo;
15.3.
buvo pateikta melaginga informacija apie tokio asmens biografiją, nuopelnus ir veiklą.
16. Sprendimą dėl garbės nario vardo netekimo priima DBR prezidiumas paprasta balsų dauguma. Tais
atvejais, kai DBR garbės nariu, dėl kurio vardo panaikinimo yra sprendžiamas klausimas, yra DBR
prezidiumo narys, jis turi nusišalinti nuo klausimo dėl garbės nario vardo netekimo sprendimo ir
balsavimo. DBR garbės nario vardo panaikinimas įsigalioja nuo DBR prezidiumo sprendimo priėmimo
dienos. Apie DBR garbės nario vardo panaikinimą taip pat yra paskelbiama DBR tinklalapyje ir
artimiausiame visuotiniame narių susirinkime.

17. DBR narys, netekęs garbės nario vardo, nuo sprendimo priėmimo datos netenka teisių, numatytų šių
Nuostatų IV skyriuje.

VI.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Šie Nuostatai įsigalioja nuo 2019 m. gegužės 6 d.
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