
AKTUARŲ PROFESINĖS ETIKOS KODEKSAS 
 
1. Aktuarų profesinės etikos kodeksu (toliau – Kodeksas) vadovaujasi Lietuvos aktuarų draugijos (toliau – 

Draugija) nariai.  Kodeksas yra taikomas aktuariniam darbui, Draugijos narių atliekamam tiek Lietuvos 
Respublikoje, tiek ir kitose šalyse. 

2. Kodekso tikslas yra prisidėti prie gero aktuaro profesijos vardo įtvirtinimo bei pasitikėjimo Draugijos 
narių atliekamu darbu formavimo. 

3. Draugijos nariai privalo laikytis Kodekse apibrėžtų profesinės etikos principų dvasios.  Konkrečius 
atvejus, ar Draugijos narys nepažeidė Kodekso, vertina Draugijos valdyba ir/arba Visuotinis narių 
susirinkimas, remdamasi Draugijos drausminių pažeidimų vertinimo procedūra. 

4. Draugijos nariai privalo vadovautis šiais penkiais principais: 
4.1. sąžiningumo, 
4.2. kompetencijos, 
4.3. atitikimo teisės aktų reikalavimams, 
4.4. nešališkumo, 
4.5. efektyvios komunikacijos. 

5. Laikydamasis sąžiningumo principo, Draugijos narys turi: 
5.1. vykdyti savo pareigas darbdaviui/klientui nepažeisdamas visuomenės intereso, 
5.2. neteikti klaidinančios ar melagingos informacijos, 
5.3. pagarbiai bendrauti su darbdavio/kliento darbuotojais ir atstovais, 
5.4. saugoti jam suteiktos informacijos konfidencialumą, 
5.5. gavęs pasiūlymą atlikti aktuarinį darbą, apsvarstyti, ar nėra profesinių kliūčių priimti pasiūlymą, ir 

esant poreikiui susisiekti su anksčiau šį darbą atlikusiu aktuaru. 
6. Laikydamasis kompetencijos principo, Draugijos narys turi: 

6.1. neturėdamas reikiamos kompetencijos konkrečiam darbui atlikti jo nesiimti išskyrus atvejus, kai 
tiesioginę priežiūrą ir atsakomybę už atliekamą darbą prisiima kitas aktuaras, arba jį atliekant 
konsultuojamasi su reikiamą kompetenciją turinčiais aktuarais ir apie tai žino visos darbo atlikimu 
suinteresuotos pusės, 

6.2. nuolatos kelti savo kvalifikaciją ir laikytis Draugijos nustatytų kvalifikacijos palaikymo 
reikalavimų. 

7. Siekdamas atitikti teisinius reikalavimus, Draugijos narys turi laikytis: 
7.1. visų jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų, 
7.2. Draugijos patvirtintų standartų, 
7.3. reikalavimų teikti informaciją draudimo priežiūros institucijai. 

8. Laikydamasis nešališkumo principo, Draugijos narys turi: 
8.1. nesiimti darbo, jei jo atlikimas sukelia galimą interesų konfliktą, išskyrus atvejus, kai interesų 

konfliktas yra atskleistas ir darbas gali būti atliktas nešališkai, 
8.2. raštu savalaikiai atskleisti darbdaviui/klientui apie iš trečiųjų šalių gaunamas pajamas, susijusias su 

darbdaviui/klientui atliekamu darbu. 
9. Laikydamasis efektyvios komunikacijos principo, Draugijos narys turi: 

9.1. siekdamas užtikrinti, jog informacija būtų aiški, savalaikė ir teisingai suprasta, atsižvelgti į tai, kam 
ji yra skiriama, kokia yra atlikto darbo uždaviniai, apimtis, svarba ir komunikacijos tikslas, 

9.2. prisiimti atsakomybę už rezultatus ar išvadas, ir esant poreikiui pateikti papildomą informaciją ar 
paaiškinimus apie atliktą darbą. 
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