Lietuvos aktuarijų draugija
Aktuarijų profesinės etikos kodeksas

Šis aktuarijų profesinės etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) yra privalomas visiems
Lietuvos aktuarijų draugijos (toliau – Draugija) tikriesiems ir asocijuotiesiems
nariams.
Šiame Kodekse vartojama sąvoka Klientas reiškia aktuarijaus ar įmonės, kurioje dirba
aktuarijus, paslaugos vartotoją – fizinį ar juridinį asmenį.
Šiame Kodekse vartojama sąvoka Darbdavys apibrėžia draudimo ar kitą įmonę
kurioje dirba aktuarijus.
Principai
1. Aktuarijus privalo atlikti savo profesines pareigas garbingai, sumaniai ir
rūpestingai. Jis turi vykdyti savo profesinius įsipareigojimus Darbdaviui ar Klientui,
nenusižengiant visuomenės interesams.
2. Aktuarijaus privalo veikti taip, kad išsaugotų ir puoselėtų aktuarijaus reputaciją.
Jis turi vengti nesąžiningos ir netinkamos profesinės veiklos, kurios metu būtų
pateiktos klaidingos ar neteisingos išvados, veiklos, kuri yra nepagrįsta ar neteisingos
prigimties.
3. Aktuarijus privalo būti mandagus ir pagarbus, suteikdamas paslaugas Darbdaviui
ar Klientui privalo bendradarbiauti su kitais. Kliento informacija turi būti naudojama
konfidencialiai.
4. Aktuarijus turi teikti paslaugas tik tuo atveju, jei yra pakankamai kompetentingas
ir turi pakankamai patirties įvykdyti patikėtą užduotį.
5. Aktuarijus yra atsakingas už atitinkamų praktinių standartų laikymąsi savo darbe.
Jis privalo laikytis visų Draugijos keliamų reikalavimų atsižvelgdamas į tų
reikalavimų statusą (privalomo ar rekomenduojamo pobūdžio).
6. Aktuarijus, pateikdamas profesines išvadas, privalo aiškiai įvardinti, kad jis yra
šių išvadų autorius ir kad jis bet kada gali pateikti paaiškinimus apie tyrimo apimtį,
naudotus metodus ir duomenis.
7. Pristatydamas savo profesines išvadas aktuarijus privalo nurodyti Klientą, kurio
prašymu atliktas tyrimas ir kokiu tikslu atliktas tyrimas.
8. Aktuarijus negali suteikti profesinių paslaugų, jei tai sukeltų ar galėtų sukelti
interesų konfliktą, nebent aktuarijus gali išlikti nešališku, o galimas ar esamas interesų
konfliktas yra pilnai ir aiškiai atskleistas.
9. Jei aktuarijaus yra prašoma atlikti paslaugą, kurią anksčiau atliko kitas aktuarijus,
turi būti apsvarstyta konsultacijų su ankstesniu aktuarijum galimybė siekiant įsitikinti,
ar aktuarijus gali prisiimti jam siūlomą atsakomybę.
10. Aktuarijus privalo raštu ir savalaikiškai atskleisti Klientui visus pajamų, susijusių
su kliento vardu suteikiamomis paslaugomis, šaltinius.
11. Aktuarijui taikomos drausminės procedūros aprašytos Drausminiame kodekse, jis
turi teisę apeliuoti laikantis Drausminio kodekso taisyklių, jis privalo laikytis
sprendimų dėl nuobaudos ir sprendimų priimtų apeliaciniame procese.

