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Kodeks
Słowo od prezesa Grupy Generali

Szanowne Kole˝anki i Koledzy,

Mo˝emy byç dumni z tego, ˝e nasza Grupa zajmuje czołowà pozycj´ na globalnym rynku
ubezpieczeniowym dzi´ki podstawowym wartoÊciom, takim jak jakoÊç, przejrzystoÊç
i rzetelnoÊç, na których od zawsze opiera si´ nasza działalnoÊç.
Wspólnà pracà przyczyniamy si´ do poprawy jakoÊci ˝ycia i poczucia bezpieczeƒstwa
naszych klientów. Wierzymy w podejÊcie zorientowane na ludzi i budowanie wzajemnego
zaufania na fundamencie jakoÊci usług.
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2. Zasady post´powania

Generali spełnia najwy˝sze mi´dzynarodowe standardy jakoÊci, dzi´ki czemu cieszy si´
reputacjà i uznaniem na całym Êwiecie. Ka˝dy z nas powinien byç dumny z tego, ˝e jest
cz´Êcià Grupy Generali, i uÊwiadomiç sobie, ˝e wnosi istotny wkład w jej sukcesy.

Uczciwe prowadzenie działalnoÊci

Wizerunek Grupy Generali zale˝y od naszej pracy i wszyscy ponosimy odpowiedzialnoÊç
za utrzymanie jej wysokiej reputacji. Musimy zadbaç o to, by podstawowe dla Grupy wartoÊci znalazły
pełne odzwierciedlenie w naszych codziennych poczynaniach i w naszych relacjach ze współpracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami i wszystkimi pozostałymi interesariuszami.

Miejsce pracy

„Kodeks post´powania” to przewodnik, który ma nam pomóc w osiàgni´ciu tego celu.
Zach´cam do uwa˝nego przeczytania, a póêniej do cz´stego zaglàdania do niniejszego
kodeksu i Êcisłego przestrzegania zawartych w nim zasad. „Kodeks post´powania” powinniÊmy
zawsze mieç pod r´kà i odwoływaç si´ do niego za ka˝dym razem, gdy nie wiemy, jak
si´ zachowaç.
Jestem przekonany, ˝e dzi´ki ci´˝kiej pracy ka˝dego z Was Generali nadal b´dzie osiàgaç
wspaniałe wyniki przy zachowaniu najwy˝szych standardów rzetelnoÊci. Podobnie jak ka˝dy
z Was, doło˝´ wszelkich staraƒ, by tak si´ stało. Dzi´kuj´ wszystkim za nieustajàce zaanga˝owanie na rzecz Grupy.

Społeczna odpowiedzialnoÊç biznesu
Ârodowisko pracy, ró˝norodnoÊç i integracja

Dane osobowe i ochrona prywatnoÊci
Konflikt interesów
Zapobieganie łapownictwu i korupcji
Relacje z klientami
Uczciwa konkurencja i przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym
Wybór dostawców
Informacje finansowe
Wykorzystanie informacji poufnych
Komunikacja z pewnymi podmiotami zewn´trznymi
Przeciwdziałanie praniu pieni´dzy i finansowaniu terroryzmu
oraz sankcje mi´dzynarodowe

post´powania

Z wyrazami szacunku,

3. Postanowienia koƒcowe

Przyj´cie i rozpowszechnianie Kodeksu
Szkolenia

Mario Greco

»

Ochrona majàtku i danych handlowych

Kodeks
1. Postanowienia ogólne

Zakres obowiàzywania

PAMI¢TAJ

Niniejszy „Kodeks post´powania” (zwany dalej Kodeksem) okreÊla podstawowe zasady obowiàzujàce pracowników Grupy Generali, w tym członków organów nadzorczych i zarzàdczych
(zwanych dalej łàcznie Pracownikami). Osoby trzecie (konsultanci, dostawcy, agenci itp.), którzy
działajà w imieniu Grupy, równie˝ powinni przestrzegaç zasad okreÊlonych w Kodeksie.

Zasady post´powania okreÊlone w Kodeksie odnoszà si´ do naszej codziennej pracy. W wypadku
podejmowania jakiegokolwiek nowego działania powinniÊmy zastanowiç si´ nie tylko, czy jest
ono legalne i dozwolone przez stosowne przepisy, ale tak˝e czy jest zgodne z duchem Kodeksu
i zasad Grupy

Zasady Grupy

Naruszanie Kodeksu zagra˝a interesom i reputacji Grupy.
Dlatego bez wahania nale˝y zgłaszaç wszelkie dostrze˝one
przypadki niewłaÊciwego post´powania.

Uzupełnieniem Kodeksu jest zbiór przepisów zatytułowany „Zasady Grupy”. Zasady te okreÊlajà
jedynie minimalne standardy post´powania, które spółki Grupy mogà wzbogaciç o dodatkowe
wytyczne.

Obowiàzek przestrzegania

Naruszenia

Wszyscy Pracownicy majà obowiàzek znaç i stosowaç si´ do niniejszego Kodeksu i Zasad
Grupy oraz innych przepisów wewn´trznych odnoszàcych si´ do wykonywanych przez nich
zadaƒ i czynnoÊci. Pracownicy muszà przejÊç szkolenie wprowadzajàce i co roku uczestniczyç
w szkoleniach odÊwie˝ajàcych znajomoÊç zasad.

Naruszenie Kodeksu lub zasad Grupy przez pracownika mo˝e skutkowaç nało˝eniem sankcji
dyscyplinarnych zgodnych ze stosownymi przepisami lokalnymi. Naruszenie Kodeksu lub
zasad Grupy mo˝e tak˝e skutkowaç przyznaniem odszkodowania lub wszcz´ciem
post´powania karnego.

»

Zgłaszanie nieprawidłowoÊci i niewłaÊciwego post´powania
Kierownictwo Grupy zach´ca Pracowników do zgłaszania nieprawidłowoÊci dotyczàcych
praktyk lub działaƒ, które ich zdaniem naruszajà lub mogà naruszaç prawo, Kodeks, Zasady
Grupy lub inne przepisy wewn´trzne.
Zgłoszenia mo˝na przekazywaç imiennie lub anonimowo, w formie ustnej lub pisemnej.
Ka˝de zgłoszenie traktuje si´ jako ÊciÊle poufne zgodnie z obowiàzujàcym prawem i stosownymi
zasadami Grupy.

post´powania

Niedopuszczalne jest stosowanie represji wobec pracowników, którzy zgłaszajà nieprawidłowoÊci w dobrej wierze.
Zobacz: „Zasady Grupy: Zgłaszanie nieprawidłowoÊci i niewłaÊciwego post´powania”

»

Kodeks
2. Zasady post´powania

Uczciwe prowadzenie działalnoÊci

Grupa prowadzi działalnoÊç w zgodzie z obowiàzujàcym prawem,
przepisami wewn´trznymi oraz etykà zawodowà.
Pracownicy majà obowiàzek post´powaç uczciwie i rzetelnie, przestrzegajàc obowiàzujàcego
prawa, przepisów wewn´trznych, zapisów niniejszego Kodeksu i Zasad Grupy oraz społecznych i ekologicznych zobowiàzaƒ Grupy. Mened˝erowie powinni dawaç przykład i umacniaç
kultur´ etyki i compliance (czyli zgodnoÊci z ustawami i innymi przepisami prawa oraz zwiàzanymi
z nimi przepisami wykonawczymi, a tak˝e regulacjami wewn´trznymi majàcymi zastosowanie
do działalnoÊci spółki, w celu zapobie˝enia ryzyku nało˝enia na spółk´ sankcji prawnych
lub nadzorczych, poniesienia strat materialnych lub doznania uszczerbku na reputacji).

•

przy zarzàdzaniu portfelem inwestycyjnym Grupy braç pod uwag´ tak˝e postaw´ emitentów
papierów wartoÊciowych w zakresie ochrony Êrodowiska, odpowiedzialnoÊci społecznej
i ładu korporacyjnego,

•

przyczyniaç si´ do poprawy ochrony Êrodowiska naturalnego przez dà˝enie do ograniczenia
bezpoÊredniego i poÊredniego wpływu swoich działaƒ na Êrodowisko.

Ka˝dego roku Grupa sporzàdza „Kart´ zobowiàzaƒ społecznych i ekologicznych”, w której
przedstawia przedsi´wzi´cia zaplanowane na najbli˝sze 12 miesi´cy. Pracownicy majà obowiàzek
dostosowaç si´ do tych zobowiàzaƒ i zaanga˝owaç w realizacj´ zaplanowanych przedsi´wzi´ç.
Zobacz: „Polityka ekologiczna Grupy Generali" i inne dokumenty dost´pne w zakładce
„Zrównowa˝ony rozwój" na stronie internetowej Grupy (www.generali.com).

Zobacz: „Polityka Grupy w zakresie compliance"

»

Ârodowisko pracy, ró˝norodnoÊç i integracja
Społeczna odpowiedzialnoÊç biznesu
Grupa pragnie przyczyniaç si´ do przyjaznego rozwoju społecznogospodarczego opartego na poszanowaniu podstawowych praw człowieka
i praw pracowniczych oraz ochronie Êrodowiska naturalnego. Grupa promuje
kultur´ zrównowa˝onego rozwoju w całym obszarze swoich wpływów,
a w szczególnoÊci wÊród swoich Pracowników, klientów i dostawców.
Pracownicy majà zatem obowiàzek:
•

jak najpełniej wykorzystywaç potencjał swoich współpracowników, promowaç rozwój osobisty
i doceniaç indywidualny wkład ka˝dej osoby w sukcesy firmy,

Grupa zapewnia stymulujàce Êrodowisko pracy, wolne od jakiejkolwiek
dyskryminacji i przeÊladowania. Dba o zró˝nicowanie i integracj´ personelu
w przekonaniu, ˝e współpraca ludzi reprezentujàcych ró˝ne kultury,
umiej´tnoÊci, punkty widzenia i doÊwiadczenia odgrywa zasadniczà rol´
w przyciàganiu utalentowanych pracowników oraz nap´dzaniu rozwoju
i innowacyjnoÊci przedsi´biorstwa.
Pracownicy powinni odnosiç si´ do siebie z szacunkiem, unikajàc zachowaƒ, które mogà
zraniç czyjàÊ godnoÊç.
Mened˝erowie majà obowiàzek tworzyç i umacniaç przyjazne i wspierajàce Êrodowisko
pracy, które rzeczywiÊcie spełnia idee uczciwoÊci, ró˝norodnoÊci, wzajemnego szacunku
i współpracy.

post´powania

•

poprawiaç sytuacj´ społecznoÊci, wÊród których działa Grupa, wspierajàc w poczuciu
obywatelskiego obowiàzku ró˝ne instytucje, organizacje i stowarzyszenia,

•

udost´pniaç umiej´tnoÊci i zasoby Grupy na potrzeby najsłabszych w celu wspierania integracji
najbiedniejszych i najbardziej pokrzywdzonych społecznie ludzi,

Zobacz: „Zasady Grupy: Promowanie ró˝norodnoÊci i integracji"

»

Kodeks
Decyzje dotyczàce Pracowników, w tym zwiàzane z rekrutacjà, zatrudnianiem, szkoleniem, ocenà
i awansami, opierajà si´ wyłàcznie na indywidualnych umiej´tnoÊciach i wynikach pracy. Przy ich
podejmowaniu nie mo˝na si´ kierowaç takimi cechami danej osoby, jak na przykład pochodzenie
rasowe lub etniczne, wyznanie/Êwiatopoglàd, orientacja seksualna, stan cywilny czy poglàdy polityczne.

Firma powinna komunikowaç si´ z Pracownikami w sposób otwarty i uczciwy. Grupa zach´ca
do rozwijania ich indywidualnych zdolnoÊci i umiej´tnoÊci oferujàc stosowne szkolenia zawodowe
w ramach szerszego programu rozwoju personelu.
Grupa uznaje prawo pracowników do zrzeszania si´ i negocjowania zbiorowych układów pracy.
Grupa zdecydowanie odrzuca wszelkie formy nielegalnego zatrudnienia i wyzysku oraz wykorzystywania pracy przymusowej i pracy dzieci. Grupa sprzeciwia si´ wszelkim przejawom przeÊladowania,
dr´czenia i molestowania w miejscu pracy.

Miejsce pracy
Grupa zapewnia Pracownikom zdrowe i bezpieczne miejsce pracy.
Grupa gwarantuje swoim Pracownikom godziwe warunki pracy, zapewniajàc zdrowe i bezpieczne
miejsce pracy.
Pracownicy majà obowiàzek unikaç zachowaƒ, które mogà stanowiç zagro˝enie dla czyjegoÊ
zdrowia lub bezpieczeƒstwa. Pracownicy wspierajà Grup´ w działaniach słu˝àcych ochronie
Êrodowiska i zminimalizowaniu skutków Êrodowiskowych czynnoÊci wykonywanych przez
nich w ramach pracy.

Ochrona majàtku i danych handlowych
Aktywa materialne i niematerialne Grupy muszà byç odpowiednio zabezpieczone.

PAMI¢TAJ
Przeciwdziałanie przeÊladowaniu: sygnały ostrzegawcze i wskazówki
Musimy zdecydowanie odrzuciç wszelkie poni˝ajàce zachowania, pami´tajàc, ˝e przeÊladowanie
jest kwestià tego, jak inni postrzegajà nasze działania, niezale˝nie od naszych rzeczywistych intencji.
Dlatego na przykład maile lub sms-y z podtekstami seksualnymi, niepo˝àdane gesty lub kontakt fizyczny
i obraêliwe lub poni˝ajàce uwagi na temat cech osobistych współpracowników sà zabronione i powinny
byç traktowane jako forma przeÊladowania, nawet jeÊli w zamyÊle miały stanowiç zwykły ˝art.
JeÊli uwa˝asz, ˝e padłeÊ ofiarà przeÊladowania, dr´czenia lub molestowania:
•
•

•

Opisz zdarzenie (z podaniem daty, godziny, miejsca, sytuacji i Êwiadków) i zachowaj dowody
wszelkich niestosownych zachowaƒ (np. zapis korespondencji i inne materiały).
Oznajmij jasno przeÊladowcy, ˝e takie zachowanie jest niedopuszczalne i musi si´ skoƒczyç,
zaznaczajàc, ˝e Grupa zdecydowanie sprzeciwia si´ wszelkim formom przeÊladowania, a tym,
którzy si´ go dopuszczajà, grozi surowa kara.
JeÊli przeÊladowca nie przestanie ci´ n´kaç, niezwłocznie zgłoÊ ten problem, bo jest to naruszenie
„Kodeksu post´powania”.

»

Majàtek rzeczowy Grupy, w tym budynki, wyposa˝enie i materiały, musi byç zabezpieczony
przed uszkodzeniem i niewłaÊciwym wykorzystaniem i bez uzyskania stosownej zgody nie mo˝e
byç u˝ywany do innych celów ni˝ słu˝bowe.
Wszelkie informacje zwiàzane z działalnoÊcià Grupy, w tym pozyskane w ramach wykonywania
ró˝nych czynnoÊci w imieniu Grupy, nale˝y traktowaç jako poufne. Pracownicy muszà utrzymywaç
te informacje w Êcisłej tajemnicy i udost´pniaç je wyłàcznie według kryterium niezb´dnej wiedzy,
chyba ˝e uzyskajà zezwolenie na odst´pstwo od tej zasady. To samo dotyczy wszystkich dokumentów zawierajàcych poufne informacje.
WłasnoÊç intelektualna Grupy (np. pomysły, produkty, metodyka, strategie, itp.) musi byç chroniona,
w tym tak˝e za pomocà patentów, znaków towarowych i praw autorskich o ile jest to niezb´dne.
Pracownicy sà zobowiàzani do ochrony własnoÊci intelektualnej Grupy nawet po zakoƒczeniu
pracy w Grupie.

post´powania

Pami´taj, ˝e zawsze mo˝esz zwróciç si´ o pomoc
do przeło˝onego, działu kadr lub pionu compliance.

Wszystkie dane handlowe muszà byç kompletne i prawidłowo zapisane. Wszelkie zapisy
i dokumenty muszà byç dost´pne na ˝àdanie organów nadzoru lub upowa˝nionych pracowników.
Wszelkie zapisy i dane, w tym pliki elektroniczne i maile, muszà byç przechowywane tak długo, jak wymaga tego obowiàzujàce prawo; w wypadku trwajàcego lub prawdopodobnego sporu sàdowego lub
kontroli organów nadzoru nale˝y przedłu˝yç czas ich przechowywania o tyle, o ile wymaga tego sytuacja.

»

Kodeks
Przerabianie lub fałszowanie jakichkolwiek zapisów lub dokumentów jest zabronione.

PAMI¢TAJ

PAMI¢TAJ

Dane osobowe to informacje na temat okreÊlonej lub mo˝liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
obejmujàce np. jej stan zdrowia, sytuacj´ rodzinnà, numer dowodu to˝samoÊci, dane bankowe itp.

Udost´pnianie informacji według kryterium niezb´dnej wiedzy oznacza, ˝e mo˝na je uzyskaç
tylko w okreÊlonym i uzasadnionym celu. Dlatego, gdy zostaniemy poproszeni o podanie poufnych
informacji, musimy dokładnie sprawdziç, do czego majà byç wykorzystane, nawet je˝eli proÊba
pochodzi z innego działu tej samej firmy.

Informacje zwiàzane z działalnoÊcià Grupy powinny byç chronione
przez cały czas ich istnienia. Przy pozbywaniu si´ dokumentów
zawierajàcych poufne informacje musimy wi´c zachowaç ostro˝noÊç,
aby nie naruszyç tych samych zasad jakie obowiàzujà przy
obchodzeniu si´ z nimi.
Dane osobowe i ochrona prywatnoÊci
Z danymi osobowymi nale˝y obchodziç si´ we właÊciwy sposób,
z poszanowaniem prawa do ochrony prywatnoÊci.
Dane osobowe klientów, pracowników, dostawców i innych osób nale˝y przetwarzaç z uwzgl´dnieniem kryterium niezb´dnej wiedzy i zgodnie z lokalnym prawem.
Dane osobowe muszà byç gromadzone, przetwarzane i udost´pniane tylko w okreÊlonych,
uzasadnionych i po˝àdanych celach i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezb´dne.

Konflikt interesów
Pracownicy majà obowiàzek post´powaç zgodnie z interesami Grupy.
Konflikt interesów ma miejsce wtedy, gdy prywatna działalnoÊç lub osobiste kontakty pracownika
mogà negatywnie rzutowaç na jego zdolnoÊç do działania w najlepszym interesie Grupy. Generalnie
rzecz bioràc, nale˝y unikaç sytuacji prowadzàcych do konfliktu interesów, a jeÊli konflikt jest
nieunikniony, nale˝y post´powaç tak, by uchroniç Grup´ przed jakimikolwiek szkodami.

»

Ka˝dy pracownik powinien uÊwiadomiç sobie, w jakich sytuacjach mo˝e popaÊç w konflikt
interesów w zwiàzku z wykonywaniem normalnych obowiàzków słu˝bowych, i powiadomiç o tym
bezpoÊredniego przeło˝onego lub pion compliance. JeÊli nie jest pewien, czy w danych okolicznoÊciach wyst´puje konflikt interesów, powinien zwróciç si´ o pomoc do przeło˝onego lub pionu
compliance.
Zobacz: Zasady Grupy „Konflikty interesów"

PAMI¢TAJ

Nale˝y przestrzegaç wskazaƒ i preferencji w zakresie ochrony prywatnoÊci okreÊlonych przez
właÊciciela danych osobowych.

Konflikt interesów wyst´puje wtedy, gdy pracownik, członkowie jego rodziny lub inne osoby bliskie
mogà uzyskaç osobiste korzyÊci dzi´ki stanowisku zajmowanemu przez pracownika w Grupie
lub dost´powi do informacji poufnych albo gdy jeden z bliskich pracownika zostaje zatrudniony
za sprawà jego wpływów lub stanowiska zajmowanego w firmie.

Szczególna ostro˝noÊç jest wymagana przy przekazywaniu danych mi´dzy krajami, w tym
równie˝ mi´dzy spółkami Grupy. Generalnie rzecz bioràc, przed przesłaniem jakichkolwiek
informacji pracownicy majà obowiàzek sprawdziç, czy i jakim ograniczeniom prawnym one
podlegajà, konsultujàc si´ w razie potrzeby z pionem compliance.

Ponadto konflikt interesów mo˝e si´ wiàzaç z działalnoÊcià prowadzonà poza Grupà, na przykład
pracà w charakterze doradcy, dyrektora lub szeregowego pracownika firmy, fundacji lub organizacji
społecznej, jeÊli ta działalnoÊç jest wynagradzana przez podmioty, które współpracujà lub prawdopodobnie b´dà współpracowaç z Grupà.

post´powania
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Kodeks
Zapobieganie łapownictwu i korupcji

PAMI¢TAJ

Grupa pot´pia i zwalcza wszelkie formy łapownictwa i korupcji.

Wr´czenie prezentu jest niewłaÊciwe, gdy mo˝e byç odebrane jako działanie w złej wierze albo próba wywarcia niestosownego wpływu na decyzje biznesowe. Te same zasady obowiàzujà w wypadku prezentów,
ró˝nego rodzaju zaproszeƒ lub innych korzyÊci oferowanych lub udzielonych członkom rodziny pracownika.

Pracownicy majà obowiàzek wypełniaç obowiàzki słu˝bowe post´pujàc w uczciwy i etyczny
sposób.
Grupa nie toleruje korupcji pod ˝adnà postacià, w tym łapownictwa i wymuszeƒ. Dlatego
Pracownikom nie wolno oferowaç ani przyjmowaç nienale˝nych pieni´dzy, prezentów, ró˝nego
rodzaju zaproszeƒ czy innych korzyÊci.
Całkowicie zabronione jest obiecywanie, wr´czanie i przyjmowanie prezentów w postaci
gotówki lub jej ekwiwalentów oraz wszelkiego typu zbywalnych papierów wartoÊciowych.
Prezenty, ró˝nego rodzaju zaproszenia i inne korzyÊci mo˝na oferowaç lub przyjmowaç wyłàcznie
w zwiàzku z pełnionymi obowiàzkami słu˝bowymi, jeÊli jest to właÊciwe i powszechnie przyj´te
w danej sytuacji (tzn. gdy nie narusza lokalnego prawa i mieÊci si´ w panujàcych zwyczajach).
Ich wartoÊç nie powinna zasadniczo przekraczaç 100 euro.
Charakter działalnoÊci Grupy wià˝e si´ z koniecznoÊcià utrzymywania kontaktów z funkcjonariuszami publicznymi, instytucjami publicznymi, organami administracji publicznej i nadzoru oraz przedstawicielami partii politycznych i zwiàzków zawodowych. W tej sytuacji Pracownicy majà obowiàzek unikaç oferowania i przyjmowania, osobiÊcie lub poÊrednio, jakichkolwiek korzyÊci poza takimi, które wià˝à si´ ÊciÊle z normalnym wypełnianiem obowiàzków słu˝bowych i sà zgodne z lokalnym prawem i zwyczajami. Oferowanie funkcjonariuszom publicznym jakichkolwiek prezentów lub zaproszeƒ na imprezy rozrywkowe wymaga zgody mened˝era ds. zgodnoÊci.
Pracownicy majà obowiàzek powiadomiç bezpoÊredniego przeło˝onego i pion compliance
o ka˝dej próbie udzielenia lub przyj´cia nienale˝nych korzyÊci w postaci pieni´dzy, prezentów,
ró˝nego rodzaju zaproszeƒ czy innej formie, które mo˝na by odebraç jako prób´ wywarcia
niestosownego wpływu na decyzje biznesowe.

Relacje z klientami
Zadowolenie klienta to kluczowy element w podejÊciu strategicznym Grupy
umo˝liwiajàcy jej umacnianie si´ na pozycji lidera.
W relacjach z klientami Pracownicy majà obowiàzek post´powaç poprawnie, uczciwie, otwarcie
i profesjonalnie oraz unikaç zwodniczych i oszukaƒczych praktyk.
Pracownicy majà obowiàzek zawsze braç pod uwag´ najlepiej poj´ty interes klienta, oferujàc
rozwiàzania odpowiednie do jego potrzeb. Nale˝y unikaç konfliktu interesów, a w sytuacjach,
gdy jest to niemo˝liwe, nale˝y wszelkie działania podporzàdkowaç dobru klienta.

»

Przedstawiajàc produkty i usługi Pracownicy mogà wygłaszaç tylko takie stwierdzenia, które
sà całkowicie precyzyjne i zgodne z prawdà.
Klientom nale˝y zapewniç łatwo dost´pnà obsług´ posprzeda˝owà.
Nale˝y w sposób ciàgły monitorowaç poziom zadowolenia klientów. Nowe produkty i usługi
nale˝y opracowywaç z uwzgl´dnieniem zmieniajàcych si´ potrzeb klientów i zidentyfikowanych
obszarów wymagajàcych poprawy.
Procesy rozwoju produktów i usług muszà byç jasno okreÊlone, a ka˝da spółka Grupy powinna
co pewien czas ustalaç plan strategiczny dotyczàcy nowych produktów i usług.

PAMI¢TAJ

post´powania

Zobacz: „Zasady Grupy: Zapobieganie łapownictwu i korupcji"

Przedstawiajàc produkty i usługi powinniÊmy działaç w najlepszym
interesie naszych klientów, stàd koniecznoÊç informowania ich
o wszystkich istotnych aspektach oferowanego produktu lub usługi.

Musimy ponadto zadbaç o to, by konsumenci byli odpowiednio informowani przed, w trakcie
i po transakcji sprzeda˝y i mieli mo˝liwoÊç swobodnego zgłaszania roszczeƒ i reklamacji.

»

Kodeks
Uczciwa konkurencja i przeciwdziałanie praktykom
monopolistycznym

Grupa przypisuje swobodnej konkurencji zasadniczà rol´ w poszerzaniu
mo˝liwoÊci biznesowych i podnoszeniu efektywnoÊci przedsi´biorstw.

Wybór dostawców
Grupa gwarantuje uczciwoÊç, przejrzystoÊç i szczeroÊç w relacjach z dostawcami.
W relacjach z dostawcami pracownicy majà obowiàzek zachowywaç si´ w sposób szczery,
uczciwy i przejrzysty oraz unikaç konfliktu interesów.

Konkurencja musi opieraç si´ na wysokiej jakoÊci produktów i usług oraz uczciwych praktykach
handlowych.

Wybór dostawców musi opieraç si´ wyłàcznie na zasadach uczciwej konkurencji oraz jakoÊci
oferowanych produktów i usług.

Pracownikom nie wolno dyskredytowaç konkurentów ani ich produktów i usług, manipulowaç
i ukrywaç faktów, jak równie˝ przedstawiaç zniekształconego obrazu rzeczywistoÊci w celu
osiàgni´cia niedozwolonych zysków.

JakoÊç produktów i usług nale˝y oceniaç z uwzgl´dnieniem mi´dzynarodowych kryteriów
etycznych dotyczàcych praw człowieka i praw pracowniczych oraz wpływu metod produkcji
i dostawy na Êrodowisko.

Ponadto zabronione sà praktyki i zachowania, które majà na celu ograniczenie swobodnej
i uczciwej konkurencji.
Pracownicy, którzy majà do czynienia z konkurentami, muszà znaç obowiàzujàce przepisy
dotyczàce ochrony konkurencji i przeciwdziałania praktykom monopolistycznym w celu unikni´cia
niewłaÊciwych zachowaƒ.

Zobacz: „Kodeks etyczny dla dostawców Grupy Generali"

Informacje finansowe

W zwiàzku z tym powinni konsultowaç si´ z działami prawnymi i compliance, by uzyskaç
dokładne informacje na temat lokalnych przepisów i regulacji w tej sferze.

Pełne i dokładne informacje finansowe to podstawowy element umo˝liwiajàcy
interesariuszom podejmowanie Êwiadomych decyzji w ramach relacji z Grupà.

PAMI¢TAJ

Sprawozdania finansowe muszà byç prawdziwe, rzetelne, kompletne i całkowicie zgodne
z przyj´tymi przez Grup´ i lokalnymi standardami rachunkowoÊci.

Za praktyki antykonkurencyjne musimy uznaç:
•

Wszelkie umowy z konkurentami dotyczàce wysokoÊci cen lub składek albo ograniczenia
rodzaju lub iloÊci oferowanych produktów i usług.

•

Wszelkie umowy z dostawcami lub agentami majàce na celu ograniczenie swobodnej
konkurencji.

•

Wymienianie si´ z konkurentami informacjami na temat przyszłych strategii produktowych
lub cenowych.

»

Pracownicy powinni obchodziç si´ z danymi finansowymi starannie i rzetelnie, utrzymujàc
szczegółowe i nie zniekształcone informacje finansowe w nadajàcym si´ do odczytania formacie
przez cały wymagany okres ich przechowywania. Przerabianie i fałszowanie zapisów lub dokumentów jest zabronione i nie mo˝e byç usprawiedliwione w ˝aden sposób.

post´powania
Mened˝erowie powinni umacniaç kultur´ wewn´trznej kontroli nad sprawozdawczoÊcià finansowà.

Sprawozdania finansowe i inne informacje przeznaczone dla akcjonariuszy, organów nadzoru
i do wiadomoÊci publicznej powinny byç zrozumiałe i udost´pniane publicznie zgodnie
z wymogami lokalnego prawa.

»
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Cele i zadania biznesowe nale˝y realizowaç w sposób uczciwy,
bez uciekania si´ do jakichkolwiek przeróbek lub fałszerstw.

Informacje poufne mogà na przykład dotyczyç:

Nale˝y bezzwłocznie zgłaszaç wszelkie poczynania, które wydajà si´ byç sprzeczne z powy˝szà zasadà.

Wykorzystanie informacji poufnych
Grupa podejmuje wszelkie kroki, by zapobiec niewłaÊciwemu wykorzystywaniu
informacji poufnych i gwarantuje uczciwe zarzàdzanie transakcjami obejmujàcymi
papiery wartoÊciowe.
Informacja poufna to informacja szczególnego rodzaju trzymana w tajemnicy, która w wypadku podania jej do wiadomoÊci publicznej mogłaby znaczàco wpłynàç na kurs papierów wartoÊciowych.
Takie informacje, niezale˝nie od tego, czy dotyczà spółki nale˝àcej, czy nie nale˝àcej do Grupy,
czy te˝ wyemitowanych przez nià papierów wartoÊciowych, nale˝y zachowaç w Êcisłej tajemnicy
i udost´pniaç na zasadzie niezb´dnej wiedzy z zachowaniem wymogów lokalnego prawa.
W wypadku posiadania informacji poufnych Pracownicy muszà unikaç ich ujawniania komukolwiek
z wyjàtkiem współpracowników, którzy powinni je otrzymaç z istotnych wzgl´dów słu˝bowych.
Informacje poufne mogà zostaç ujawnione tak˝e osobom trzecim (prawnikom, audytorom,
konsultantom itp.), które potrzebujà zapoznaç si´ z nimi z uzasadnionych przyczyn i podpisały
stosowne zobowiàzanie do zachowania poufnoÊci.

•

osiàgni´tych wyników, zwłaszcza gdy odbiegajà od oczekiwaƒ

•

nie ogłoszonego jeszcze zbli˝ajàcego si´ wprowadzenia na rynek nowego produktu lub usługi

•

zmian w Zarzàdzie

•

zmian w strategii działania

•

zmian w strukturze kapitału

•

fuzji, przej´ç lub sprzeda˝y majatku lub przedsi´biorstwa z Grupy.

Dokumenty zwiàzane zarówno z posiedzeniami Rady Nadzorczej i Zarzàdu, jak i wszelkie dokumenty
zwiàzane z decyzjami najwy˝szej kadry zarzàdzajàcej cz´sto zawierajà informacje poufne.
Dlatego te˝ takie dokumenty muszà byç przechowywane nie dłu˝ej, ni˝ jest to rzeczywiÊcie
niezb´dne i z zachowaniem najwi´kszej tajemnicy.

»

Komunikacja z pewnymi podmiotami zewn´trznymi
Grupa działa na rzecz przejrzystoÊci rynków finansowych poprzez staranne
zarzàdzanie komunikacjà z mediami, analitykami finansowymi i opinià publicznà.
Ka˝dy przekaz skierowany do interesariuszy Grupy musi byç szczery, aktualny i precyzyjny.
Utrzymywanie relacji z mediami, analitykami finansowymi, agencjami ratingowymi, inwestorami
oraz organami władzy i nadzoru le˝y wyłàcznie w gestii wyznaczonych do tego celu działów.
Pracownicy muszà unikaç udost´pniania tym podmiotom jakichkolwiek informacji na temat
Grupy i dokumentów zawierajàcych takie informacje, jeÊli nie zostali do tego upowa˝nieni.

Pracownikom b´dàcym w posiadaniu informacji poufnych nie wolno dokonywaç bezpoÊrednio
lub poÊrednio ˝adnych transakcji ani udzielaç wskazówek czy te˝ wydawaç rekomendacji dotyczàcych papierów wartoÊciowych wyemitowanych przez Grup´ lub inne podmioty, je˝eli te operacje
miałyby si´ opieraç na posiadanych informacjach poufnych. Zasady te odnoszà si´ do transakcji
na papierach wartoÊciowych przeprowadzanych zarówno na własny rachunek, jak i w imieniu Grupy.

PAMI¢TAJ

Pracownicy, którzy planujà dokonaç lub zarekomendowaç komuÊ jakàkolwiek transakcj´ na papierach wartoÊciowych Grupy, majà obowiàzek zawsze pozostaç w pełnej zgodzie z obowiàzujàcym
prawem oraz zasadami post´powania obowiàzujàcymi na szczeblu Grupy i jednostki lokalnej.

Zamieszczenie informacji na portalach społecznoÊciowych, takich jak Linkedln®, Facebook®, Twitter®
itp. oznacza jej udost´pnienie szerokiej grupie ludzi. Dlatego musimy bardzo ostro˝nie podchodziç
do ujawniania informacji na temat Grupy za poÊrednictwem mediów społecznoÊciowych..

Pracownicy powinni powstrzymaç si´ od publicznego komentowania plotek na temat Grupy,
jeÊli nie sà one potwierdzone przez êródła oficjalne.

post´powania

»

Kodeks

3. Postanowienia koƒcowe

Przeciwdziałanie praniu pieni´dzy i finansowaniu terroryzmu
oraz sankcje mi´dzynarodowe

Przyj´cie i rozpowszechnianie Kodeksu

Grupa anga˝uje si´ w mi´dzynarodowà walk´ z praniem pieni´dzy
i finansowaniem terroryzmu, przeciwstawiajàc si´ wszelkim działaniom,
które mogà słu˝yç wspieraniu tych przest´pstw.

Za przyj´cie „Zasad Grupy” odpowiada prezes Grupy.

WłaÊciwi Pracownicy majà obowiàzek pozyskiwania i aktualizowania odpowiednich informacji
na temat klientów i êródeł finansowania transakcji okreÊlonych przepisami prawa lub przepisami wewn´trznymi Grupy.
Zawsze, gdy zaistnieje podejrzenie, ˝e kontrahent próbuje wykorzystaç produkty lub usługi Grupy
do nielegalnych celów, takich jak pranie pieni´dzy lub finansowanie terroryzmu, pracownicy majà
obowiàzek niezwłocznie poinformowaç o tym fakcie wyznaczonego w tym celu mened˝era.

Kodeks został zatwierdzony przez Zarzàd Assicurazioni Generali S. p. A.

„Kodeks post´powania” i „Zasady Grupy” muszà byç przyj´te przez organ administracyjny,
zarzàdczy lub nadzorczy ka˝dej spółki Grupy.
Do prezesów spółek nale˝y nadzór nad wdra˝aniem tych przepisów zgodnie z wymogami
lokalnego prawa.
Niniejszy Kodeks zast´puje wszystkie inne kodeksy post´powania stosowane w ramach
Grupy. Wszystkie przepisy wewn´trzne muszà byç zgodne z postanowieniami Kodeksu.
Wszelkie konflikty mi´dzy „Kodeksem post´powania” lub „Zasadami Grupy” a lokalnym prawem
nale˝y niezwłocznie zgłaszaç Działowi Compliance Grupy w celu ustalenia właÊciwego rozwiàzania.

WłaÊciwi Pracownicy majà obowiàzek posiadaç pełnà i aktualnà wiedz´ na temat odnoÊnych
restrykcji wprowadzonych przez władze lokalne lub organizacje mi´dzynarodowe wzgl´dem
okreÊlonych krajów, osób, aktywów lub usług.

Dział Compliance Grupy odpowiada za proponowanie zarzàdowi zmian w Kodeksie słu˝àcych
jego dostosowaniu do aktualnej sytuacji.

Zobacz: „Polityka Grupy w zakresie przeciwdziałania praniu pieni´dzy"

W celu zapewnienia łatwego i powszechnego dost´pu do Kodeksu, przetłumaczono go na j´zyki
wszystkich krajów, w których działa Grupa, i opublikowano na stronie internetowej Grupy
www.generali.com i na stronach internetowych ka˝dej spółki Grupy.

»

Szkolenia
W celu zagwarantowania właÊciwego zrozumienia i przestrzegania „Kodeksu post´powania”
i „Zasad Grupy” przez Pracowników nale˝y przeprowadziç szkolenia wprowadzajàce, a nast´pnie
co roku organizowaç szkolenia odÊwie˝ajàce znajomoÊç przepisów zawartych w tych dokumentach.

post´powania
Prezesi spółek majà za zadanie upowszechniaç znajomoÊç „Kodeksu post´powania”
i „Zasad Grupy” wÊród personelu i zadbaç o udział wszystkich pracowników w zwiàzanych
z tym szkoleniach.

Prezesi spółek powinni dopilnowaç, by ka˝dy pracownik otrzymał kopi´ Kodeksu.
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