LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR.20/02/24

Tarybos posėdžio vieta: konferenciniu būdu, skubos tvarka
Tarybos posėdžio data: 2020 m. vasario mėn. 22 d.
Tarybos posėdžio pradžia: 10.20 val.
Tarybos posėdžio pabaiga : 2020 vasario mėn. 23 d. 24.00 val.
Tarybos posėdžio dalyviai:
•
•
•

LMSF prezidentas - Tarybos pirmininkas Robertas Benediktavičius,
Tarybos nariai – Rima Biliūtė, Mindaugas Šimkevičius, Nerijus Sipavičius, Ruslanas Bykovas,
Nerijus Šeduikis, Adomas Dautartas, Darius Balčiūnas.
Posėdžio sekretorė Giedrė Janušauskė

Tarybos posėdžio darbotvarkė:
1. 2020 m. Plento žiedinių lenktynių licencijų tvirtinimas
2. 2020 m Enduro C lygio varžybų vienkartinės licencijos kainos
3. Panevežio motociklų sporto klubo „Sema“ prašymo išstoti iš Lietuvos motociklų sporto
federacijos prašymas.
4. VŠĮ Panevėžio motociklų sporto klubas „Sema LT“ prašymo dėl įstojimo į LMSF narius su balso
teise svarstymas
5. LMSF draudimo brokerio atstovo konkurso skelbimas
6. LMSF draudimo brokerio partnerio konkurso sąlygų tvirtinimas.
1. 2020 m. Plento žiedinių lenktynių licencijų tvirtinimas
Siūlyta: Patvirtinti Plento žiedinių lenktynių komisijos pasiūlytas 2020 m . plento žiedinių
lenktynių licencijų kainas. Priedas Nr.1
Siūlymui pritarta : (už - 8, prieš - 0, susilaikė –0, ).
Nutarta : Patvirtinti 2020 m. Plento žiedinių lenktynių licencijų kainas
2. 2020 m Enduro C lygio varžybų vienkartinės licencijos kainos
Siūlyta: Pakeisti Tarybos nutarimo Nr.20/02/06 Enduro C lygio varžybų vienkartinių licencijų
kainą iš 15 eur į 10 Eur.
Siūlymui pritarta : (už - 7, prieš - 1, susilaikė –0, ).
Nutarta : Patvirtinti Enduro C lygio varžybų vienkartinių licencijų kainą 10 Eur.
3. Panevežio motociklų sporto klubo „Sema“ prašymo išstoti iš Lietuvos motociklų
sporto federacijos prašymas.
Siūlyta: Patenkinti Panevėžio motociklų sporto klubo „Sema“prašymą išstoti iš Lietuvos motociklų
sporto federacijos. Išrašyti kreditinę sąskaitą už narystę 2020 m.
Siūlymui pritarta : (už - 8, prieš - 0, susilaikė –0, ).
Nutarta: Patenkinti Panevėžio motociklų sporto klubo prašymą išstoti iš Lietuvos motociklų sporto
federacijos. Išrašyti kreditinę sąskaitą už narystę 2020 m.
4. VŠĮ Panevėžio motociklų sporto klubas „Sema LT“ prašymo dėl įstojimo į LMSF
narius su balso teise svarstymas
Siūlyta:Priimti VŠĮ Panevėžio motociklų sporto klubas „Sema LT“ į neaktyvius narius (be balso
teisės)
Siūlymui pritarta: (už - 8, prieš - 0, susilaikė –0, ).
Nutarta :

5. LMSF draudimo brokerio atstovo konkurso skelbimas
Siūlyta: Remiantis kitų federacijų praktika siūloma skelbti LMSF draudimo brokerio supaprastintą
konkursą
Siūlymui pritarta : (už - 8, prieš - 0, susilaikė –0, ).
Nutarta: Remiantis kitų federacijų praktika siūloma skelbti LMSF draudimo brokerio supaprastintą
konkursą
6. LMSF draudimo brokerio partnerio konkurso sąlygų tvirtinimas.
Siūlyta: Patvirtinti LMSF draudimo brokerio rekomenduojamas konkurso sąlygas .Priedas . Nr. 2
Siūlymui pritarta : (už - 7, prieš - 0, susilaikė –1, ).
Nutarta :
Priedai:
Dalyvių balsavimas (neskelbiamas viešai)
Nr.1 2020 m. Plento žiedinių lenktynių licencijų kainos
Nr.2 Rekomenduojamos brokerio konkurso sąlygos

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Robertas Benediktavičius

Giedrė Janušauskė

Priedas Nr. 1

2020 m. Lietuvos plento žiedinių lenktynių licencijų kainos.
Metinės licencijos kaina
Klasė
Superbike
Superstock 600
B1000(1200)
C1000(1200)
C600
SSP
Street

atstovaujant komandai
Eur.
60
60
60
20
20
20
---

dalyvaujant
Individualiai
90
90
90
30
30
30
10

Vienkartinės licencijos kaina
superbike, superstock 600, B1000(1200) - 25 eurai.
C 1000(1200), C 600, supersport 300

- 15 euru.

Priedas Nr.2

Lietuvos motociklų sporto federacijos
Rekomenduojamos brokerio konkurso sąlygos
A)

Brokeris turi atlikti:

1.
Kliento valdomo turto, kliento vykdomoje veikloje kylančių rizikų indentifikavimą, rizikos
toleravimo laipsnio analizę, kliento turimo draudimo produktų portfelio revizija. Konsultacijų ir rekomendacijų
teikimą, draudimo apimties nustatymą.
2.
Rinkos tyrimus kliento pavedimu. Teikti profesionalias konsultacijas dėl draudimo portfelio.
Draudikų pateiktų pasiūlymų analizę ir apibendrinimus.
3.
Administruoti kliento sudarytas draudimo sutartis pagal kliento nurodymus. Atlikti draudimo
sutarčių sąlygų vykdymo kontrolę, draudimo įmokų mokėjimo kontrolę. Brokeris įsipareigoja laikydamasis
kliento nurodymų rūpintis kliento aktualių draudimo sutarčių administravimu, t.y. savalaikiu jų pratęsimu,
apmokėjimo terminų stebėjimu ir kliento informavimu apie artėjančias draudimo įmokas. Taip pat pagal kliento
pateiktą informacija rūpintis draudimo sutarčių nutraukimo prašymų administravimu, prašymų dėl draudimo
premijų likučių įskaitymo administravimu ir kitais Pirkėjo pavedimais susijusiais su draudimo sutartimis.
Tiekėjas įsipareigoja savo kompetencijų ribose teikti pastabas, paaiškinimus, rengti metodikas dėl tinkamo
draudimo sutarčių laikymosi
4.

Teikti pagalbą klientui administruojantis draudžiamuosius įvykius draudimo kompanijose.

B)

Brokeris turi teikti tokio pobūdžio paslaugas/turėti tokią infrastruktūrą:

1.
Brokeris turi turėti technines galimybes teikti konsultacijas atsitikus draudžiamajam įvykiui
Lietuvos Respublikos teritorijoje, konsultacijų teikimo laikas (I-V 08:00-21:00, V 08:00 – 20:00, VII 08:00 –
19:00).
2.
Brokeris turi turėti technines galimybes pateikti pardavimų ataskaitas kas dieną, kas savaitę, kas
mėnesį (parduotų sutarčių vnt., sumokėtų draudimo įmokų kiekis ir pan.).
3.
Brokerio paslaugas (draudimo produktų platinimo paslaugas) privalo teikti tik licencijuoti
draudimo brokeriai, žalas reguliuoti tik kvalifikuoti specialistai turintys juridinį išsilavinimą ir minimalią 5 m.
darbo patirtį žalų reguliavime.
4.
Brokeris turi turėti infrastruktūrą, kurios pagalba draudimo polisai/sutartys Klientui turi būti
pateikiami/atspausdinami bet kuriame mieste (miestu yra laikoma gyvenvietė turinti 3000 ir daugiau
gyventojų).

