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1. Predslov
Milé kolegyne, milí kolegovia,

vďaka silným značkám UNIQA a Raiffeisen sme
súčasťou najúspešnejšej poisťovacej skupiny, a to v
rámci Rakúska, ako aj v strednej a východnej
Európe. Jednou z najdôležitejších úloh Skupiny
UNIQA je poskytnúť bezpečnosť našim klientom a
podporiť ich pri vytváraní ich budúcnosti. V súlade
s tým by sme radi prevzali túto sociálnu
zodpovednosť.

Náš Code of Conduct je v mnohých oblastiach
precíznejší ako zákonné povinnosti. Stanovujeme
teda jasné štandardy, ktoré určujú trend pre
moderné a eticky ukážkové správanie. Code of
Conduct chráni nás, všetkých zamestnancov, a tiež
samotnú Skupinu UNIQA proti potenciálnym
pokutám alebo právnym následkom, proti strate
dôvery klientov a strate reputácie.

Práca poisťovne je založená na najvyššom stupni
dôvery. Preto je dôsledné a zákonné správanie
nevyhnutným predpokladom nášho udržateľného
úspechu a má zásadný vplyv na reputáciu UNIQA
GSC a rovnako tak celej Skupiny UNIQA.

Celé vedenie spoločnosti bezvýhradne podporuje
Code of Conduct. Z tohto dôvodu, Code of Conduct
platí pre nás, a rovnako tak pre všetkých
zamestnancov v rámci Skupiny UNIQA, vrátane
členov dozornej rady. V zmysle osobnej
zodpovednosti je každý osobne zodpovedný za
svoje správanie, a preto aktívne prispieva k
udržaniu reputácie Skupiny UNIQA.

Na tomto základe vznikol UNIQA Code of Conduct,
ktorý odrzrkadľuje naše vedúce princípy a našu
korporátnu kultúru. Preto nám Code of Conduct
poskytuje potrebný rámec nášho každodenného
správania voči našim klientom, obchodným
partnerom a zamestnancom.

Pokračujme spoločne v našej úspešnej ceste v
súlade s týmto Code of Conduct.
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2. Vedúce princípy
1. Zákazník na prvom mieste

2. Jednoduchosť

V našich procesoch, produktoch a službách, vždy
kladieme zákazníka do centra všetkého, čo
robíme. Zaoberáme sa tým, že reportujeme o
súvisiacich zákazníckych (maloobchodných, bankových
a korporátnych) segmentoch. Zameriavame sa na
potreby a požiadavky našich klientov a zaujímame sa o
ich názor. Spätná väzba našich klientov, v 5
hviezdičkovom hodnotení, nám ukazuje, či nap ame
tieto princípy.

V stále viac a viac komplexnom svete je našim
cie om poskytnú našim klientom jednoducho
zrozumite né a užito né služby a produkty, ktoré
ponúkajú skuto ne pridanú hodnotu v ich životoch.
Výhodám jednoduchých riešení dávame prednos
pred riešeniami, ktoré sú “najlepšie vo svojej triede”.
V našej spolupráci uprednost ujeme osobnú
komunikáciu pred písanými správami a redukujeme
skupiny príjemcov iba na tých, od ktorých sa
o akáva odpove . Odpovedáme ihne a vecne.

1. Customer first
It is
our
DNA!

3. Integrity
2. Simplicity
It is
our
TIME!

It is
our
REPUTATION!

Strana 7

3. Integrita

4. Zodpovednosť

Komunita je vždy iba tak silná, ako dôvera, na
ktorej je postavená. Preto v rámci nášho konania
stojíme za svojimi hodnotami a princípmi, vedieme
transparentnú komunikáciu a robíme všetko preto,
aby sme dodržali naše sľuby.

Naši zamestnanci konajú schopne a samostatne;
toto je jediný spôsob ako môžu podporovať našich
klientov rýchlo a správne. Nesprávame sa ani
byrokraticky ani politicky. Naopak, naše správanie
je podnikateľské a orientované na klienta. Robíme
rozhodnutia, a tiež poskytujeme našim kolegom
priestor na rozhodnutia. V našom správaní berieme
stále viac zodpovednosti za našich susedov a
spoločnosť (udržateľnosť).

5. Community

4. Responsibility
It is
our
FUTURE!

It is
our
LIFE!

5. Komunita
Sme rozmanitá komunita viac ako 15 miliónov ľudí
v 18 krajinách. Sila tejto komunity je zdrojom našich
úspechov a inšpiráciou pre našu prácu.
Prostredníctvom tejto sily umož ujeme mať
všetkým v našej komunite lepší život. Podporujeme
všetkých mimo rámca definovaných povinností, aby
sme slúžili našim klientom najlepšie ako vieme.
Sme oddaní neustálemu zlepšovaniu v rámci našej
spolupráce. V našich životoch je rôznorodosťintolerancia a vylúčenie nemajú u nás miesto.
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3. Etický management a právne compliance
Pracujeme tvrdo pre našich klientov a kolegov.
Poznáme ich potreby a rozumieme im,
povzbudzujeme ich. Ako členovia kolektívu
motivujeme a podporujeme svojich kolegov. Sme
proaktívni a zavádzaním nových inteligentných
riešení stanovujeme štandardy v rámci poisťovní.
Náš prístup v spoločnosti a smerom k tretím
stranám je úprimný a otvorený.
Nakoľko si vážime našich klientov a kolegov,
poskytujeme naše služby spoľahlivo. Dodržiavame
naše sľuby. o máme ako zamestnanci Skupiny
UNIQA spoločné je to, že chceme byť lídrami. Sme
úspešní, pretože našim klientom poskytujeme top
služby, ktoré sú lepšie ako služby našej
konkurencie.
Týmto postojom sa zaväzujeme našim klientom, a
umož ujeme im budovať ich život s istotou a
radosťou. Chceme dosahovať naše ciele, aby sme
boli vedúcou poisťov ou v srdci Európy. Napriek
tomu, že sme európskou poisťovacou skupinou,
miestna prítomnosť má pre nás veľký význam.

Na týchto základoch sme vytvorili interné štandardy
etického správania, ktoré čiastočne presahujú platnú
legislatívu. Možnosť voľného zváženia využívame
iba do takej miery, aby bola v súlade s legislatívou a
tiež s našimi hodnotami a len do tej miery, aby
nepoškodzovala reputáciu Skupiny UNIQA.
Aj naše správanie v súkromnom živote musí
korešpondovať s právnymi a sociálnymi štandardmi v
prípade, že je vnímané v súvislosti so Skupinou
UNIQA. Konanie, ktoré môže poškodiť reputáciu
Skupiny UNIQA nie je akceptované.
Je pre nás dôležité spolupracovať s obchodnými
partnermi, ktorí konajú v súlade s právom, a ktorých
morálne a etické štandardy sú na podobnej úrovni
tým našim.
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Správanie kolegov vo vedúcich pozíciach slúži ako
modelové správanie pre ostatných zamestnancov
a pre celú Skupinu UNIQA. Títo kolegovia sú
povinnní zabezpečiť, že ich zamestnanci sú
oboznámení s Code of Conduct, a že sp ajú
definované princípy správania.
V našom pracovnom prostredí nikomu
nedovoľujeme, aby sa stal súčasťou nezákonných
aktivít, a tiež netolerujeme zakázané správanie.
Tieto princípy sa uplat ujú vo všetkých krajinách,
kde má Skupina UNIQA svoje obchodné aktivity. V
zmysle uvedeného venujeme osobitnú pozornosť
nasledovným témam:

nahlási každý takýto prípad, ako aj každé
opodstatnené podozrenie zodpovednému
nadriadenému a Compliance Officerovi UNIQA
GSC. Chrániť reputáciu spoločnosti je jednou zo
základných úloh každého z nás.

Prevencia legalizácie príjmov z trestnej
innosti a financovania terorizmu
Skupina UNIQA podniká všetky právne požadované
kroky v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
a financovania terorizmu. V súvislosti s týmto,
aplikujeme pravidlo “Know Your Customer”, vďaka
ktorému predchádzame anonymným transakciám.

Prevencia korupcie

Informácie/Hlásenia/Whistleblowing

Korupcia v sebe zah a požadovanie, ponúkanie
alebo prijatie nečestnej výhody (najčastejšie je
korupcia spájaná s podplácaním).

V prípade, že sme si vedomí porušenia práva alebo
porušenia Code of Conduct, informujeme svojho
nadriadeného a Compliance Officera UNIQA GSC.
Informácia o porušení môže byť poskytnutá
telefonicky, prostredníctvom e-mailu, písomne listom,
alebo prostredníctvom Whistleblowing platformy,
ktorá bola zriadená výslovne za týmto účelom.
Všetky hlásenia môžu byť spravené buď anonymne,
alebo s uvedením mena. S hláseniami sa
zaobchádza s plnou dôvernosťou a sú overované
zodpovedne.

Niektoré druhy nemorálneho správania sa je ťažko
zachytiť, a preto nie je vždy úplne jasné, či ide
skutočne o protizákonné správanie. Práve preto si
každý z nás musí byť istý, že sa vždy vyhýba
korupcii a „šedým zónam“, a že vždy
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Následky poru enia
Protiprávne konanie alebo porušenie všeobecne
akceptovaných etických pravidiel môžu spôsobiť
trvalú ujmu pre Skupinu UNIQA. Okrem toho,
porušenie môže vyústiť do uplatenia nároku na
náhradu škody, administratívneho alebo firemného
postihu, alebo spôsobiť odobratie licencie.

Skupina UNIQA, a rovnako tak UNIQA GSC,
reaguje bez výnimky na každé porušenie. Je na
uvážení UNIQA GSC, kedy porušenie môže viesť
tiež k výpovedi zamestnanca, alebo uplatneniu
nároku na náhradu škody.
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4. Etiketa
Priamy spôsob jednania s ľuďmi založený na
dôveryhodnom základe je úzko spojený s našim
obchodným modelom. Preto správny spôsob
jednania s klientami a partnermi, a rovnako tak aj s
kolegami, je pre nás veľmi dôležitý. Spôsob, akým
ľudia spolu navzájom komunikujú, vytvára obraz o
spoločnosti, ktorý je viditeľný tak vo vnútri
spoločnosti, ako aj navonok.

Komunikácia s klientami
Obchody uzatvárame korektným a priateľským
spôsobom, včas a na základe kompetencií.
Požiadavky našich klientov vybavujeme na základe
dôvery. Našou každodennou prácou je vytvárať
riešenia pre našich klientov a posil ovať našu
dôveryhodnosť.

Zdvorilý a úctivý tón je predpokladom, a to tak v
konverzácii medzi zamestnancam, ako aj s
klientami a obchodnými partnermi. Vyhýbame sa
poníženiu či hanbe v akejkoľvek podobe. Externe,
ako aj interne, netolerujeme diskrimináciu založenú
na príslušnosti k etnickej skupine, rase, pohlaví,
náboženstvu, ideológii, postihnutí, veku alebo
sexuálnej orientácii.

Našim klientom poskytujeme najlepšie možné
rady. Obzvlášť si uvedomujeme našu
zodpovednosť v súvislosti s uzatvorením
dlhodobých zmlúv o ziskovom zhodnotení
dôchodkových príspevkov našich klientov, a preto
im poskytujeme rady s maximálnou
starostlivosťou.

Úctivé, priame, spoločné a spoľahlivé správanie je
súčasťou nášho postoja počas nášho kontaktu s
klientami, obchodnými partnermi, úradmi,
kolegami, zamestnancami, nariadenými a inými.

Napriek nášmu čestnému a zodpovednému
konaniu môžu naši klienti a obchodní partneri cítiť,
že s nimi nezaobchádzami v najlepšej možnej
miere. Aby sme dodržali naše základné princípy,
zriadili sme systém žiadostí a sťažností.
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Sťažnosti od našich súčasných alebo bývalých
klientov a obchodných parterov vybavujeme
spoľahlivo, priateľsky, kompetentne a pohotovo,
pričom dodržiavame platný právny poriadok a iné
regulácie. Orientácia na klienta je kľúčom nášho
úspechu.
Celé naše správanie a myslenie, ktoré súvisí s
prácou, je zamerané na klientov
Naši klienti od nás očakávajú bezpečnosť.
Poskytujeme podporu v stavoch núdze a konáme
ohľaduplne a nápomocne. Prevencia rizika začína
oznámením problému. Namiesto toho, aby sme sa
pozreli inam, pasujeme sa s problémom!

Taktiež, v rámci interných procesov sa
zameriavame na služby a podporujeme našich
interných klientov a kolegov najlepšie ako vieme.
Zamestnanci, ktorí sú v permanentnom alebo
príležitostnom kontakte s klientami a obchodnými
partnermi, venujú špeciálnu pozornosť svojmu
vystupovaniu. Avšak, aj všetci ostatní zamestnanci
sa musia obliekať podľa svojej pracovnej činnosti.
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Dobre vedieť:
Otázka: Volá klient a je nahnevaný, pretože bol vyzvaný k identifikácii predtým, ako
mu bude vyplatená životná poistka. Táto podmienka je stanovená zákonom. Musím
aj naďalej pokračovať v komunikácii s klientom, ktorý nepozná svoje povinnosti
ustanovené právom?
Odpoveď: Áno. Klient musí byť informovaný o zákonnej požiadavke priateľským a
trpezlivým spôsobom, a to aj vtedy, ak nás to stojí čas.

Dobre vedieť:
Otázka: Pracujem pre UNIQA a prídem do pobočky poisťovne, aby som uzatvoril
poistku pre moje nové auto. V prítomnosti klienta majú dvaja zamestnanci hlasnú
hádku. Čo mám robiť?
Odpoveď: Slušne, ale rázne odporučím mojim dvom kolegom, aby interné problémy
neriešili v prítomnosti klienta.
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Komunikácia s obchodn mi partnermi/
úradmi
Vzťahy s našimi obchodnými partnermi sú pre
úspech kľúčovými, a preto musia byť výsledkom
uplat ovania našich princípov, vzájomnej
spokojnosti a spoločnej spolupráce. Všetci
profitujeme z dlhodobo udržateľných obchodných
vzťahov.

Naše vzťahy s úradmi sú charakterizované
priamosťou, orientáciou na tím a spoľahlivou
spoluprácou. Udržiavame otvorené komunikačné
kanály so všetkými úradmi na medzinárodnej,
národnej, a tiež lokálnej úrovni. Komunikácia s
regulačnými úradmi je realizovaná výlučne členmi
obchodného vedenia UNIQA GSC alebo
zamestnancom, ktorý bol na túto komunikáciu
členmi obchodného vedenia UNIQA GSC určený.

Komunikácia so zamestnancami
Sme si vedomí svojej sociálnej zodpovednosti, a
preto poskytujeme ochranu našim zamestnancom,
dodržiavame legislatívu pracovných zmlúv a práva
zástupcov zamestnancov.
Pracovný výkon, schopnosti, oddanosť a motivácia
sú podstatné a rozhodujúce kritéria pre kariérny a
osobný rozvoj.
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5. Benefity
Odovzdávanie zdvorilostných pozorností
obchodným partnerom alebo klientom sa v
prostredí businessu teší dlhej tradícii. A predsa,
benefit nikdy nemôže by zneužitý za ú elom
získania ne estnej alebo neférovej výhody pre
seba, pre iného, alebo k využitiu vplyvu.

Okrem toho, reputácia a poctivosť Skupiny UNIQA
nesmú byť nikdy zničené benefitom žiadneho
druhu. Kvôli tomu je potrebné venovať tejto téme
špeciálnu pozornosť.
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Dary a pozvania
Vo všeobecnosti považujeme malé darčeky, ktoré
sa odovzdávajú medzi obchodnými partnermi, za
prejav obojstranného uznania, ktoré podporuje
budovanie a udržiavanie dlhodobných partnerských
vzťahov. Hodnota darčeku však musí mať rozumnú
výšku. O rozumnej výške hovoríme vtedy, keď nie je
možné byť ovplyvnený hodnotou alebo druhom
darčeku. Je potrebné vyhnúť sa akémukoľvek
výskytu nečestnosti alebo nevhodnosti.
V prípade pochybností je potrebné sa vopred
obrátiť na Compliance Officer UNIQA GSC.
Dary, ktorých hodnota dosiahne 100 EUR a viac,
a dary, ktorých odmietnutie by sa mohlo zdať
nevhodné (ako vždy, okolnosti každého prípadu
musia byť posúdené individuálne), je potrebné
odovzdať Compliance Officerovi UNIQA GSC.
Vo všeobecnosti je zakázané prijímanie a
poskytovanie priamych alebo nepriamych
finančných benefitov.

Všetky pozvánky na podujatia, ako napr. na večerné
podujatie, do divadla, na ples, konferencie, športové
podujatia a iné, sú posudzované individuálne. Je
potrebné brať do úvahy aj pozíciu a funkciu
pozývaného zamestnanca.
V prípade konania podujatia je dôležité, aby bol
vždy v čase konania podujatia prítomný
zamestnanec UNIQA, napr. keď sa pozvanie
vzťahuje na účasť na podujatí.
Rozlišujeme pozvanie smerujúce voči
nešpecifikovanej skupine osôb a pozvanie, ktoré
smeruje výhradne voči jednotlivcovi.
Vždy posudzujeme všetky okolnosti pre každý
individuálny prípad, a uplat ujeme zdravý úsudok
pre prijatie alebo poskytnutie darčeku alebo
pozvania. Darčeky a pozvania musia byť
adresované na adresu UNIQA GSC. V prípade
pochybností je nutná konzultácia s Compliance
Officerom UNIQA GSC.
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Dobre vedieť:
Otázka: Som projektový manager v UNIQA a hľadám nový IT systém. Potenciálny
partner by ma rád pozval ako zástupcu UNIQA na pracovnú večeru. Môžem takéto
pozvanie prijať?
Odpoveď: V prípade dodržania podmienky, že pracovné záležitosti sa preberajú počas
pracovnej večere a že zástupca z UNIQA a tiež aspoň jeden zástupca obchodného
partnera sú prítomní na večeri, je to prijateľné správanie. Okrem toho musí byť zaručená
transparentnosť večere. Je tiež potrebné zobrať do úvahy vnímanie verejnosti a zvážiť
hodnotu pozvania. Pozvania tohto druhu by sa mali obmedziť iba na spoločné jedlá.
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Dobre vedieť:
Otázka: Potenciálny obchodný partner by mi rád spravil “live” prezentáciu ich produktu a
pozval ma, ako projektového managera, na výlet do New Yorku. Potenciálny obchodný
partner tiež ponúkol, že zaplatí letenku a ubytovanie. Rád by som videl produkt predtým,
ako sa rozhodnem. Môžem prijať takéto pozvanie?

Odpoveď: Náklady na letenku a ubytovanie musia byť znášané porstredníctvom UNIQA.
Nemôže ich prevziať alebo preplatiť obchodný partner. Služobná cesta tohto druhu je
prijateľná iba v prípade, že potenciálny obchodný partner nemá odborného zákazníka v
geografickej blízkosti. Primeranosť musí byť posúdená individuálne pre každý prípad.

Dobre vedieť:
Otázka: Obchodný partner by mi rád poďakoval za moju prácu projektového managera, a
preto by mi rád poslal lístky do opery. Obchodný partner sa však nezúčastní predstavenia.
Môžem prijať pozvanie?

Odpoveď: Nie, nakoľko nie je povolené zúčastňovať sa podujatí bez prítomnosti
obchodného partnera, ktorý nás na podujatie pozval.
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Osobitosti oh adom benefitov spojen ch
s verejn mi inite mi
Vo všeobecnosti sa vyhýbame prijímaniu a
poskytovaniu darov a pozvaní verejným činiteľom
alebo od verejných činiteľov.
V prípade, že je benefit požadovaný kvôli
zachovaniu úcty k politickej strane alebo štátu, je
potrebné takýto benefit nahlásiť Compliance
Officerovi UNIQA GSC, keď jeho hodnota
dosiahne 30 EUR a viac. Darčeky a pozvania,
ktorých hodnota dosiahne 100 EUR a viac nie sú v
žiadnom prípade povolené. Aj v prípade, že
hodnota benefitu je nižšia ako 100 EUR, je vždy
potrebné vyhodnotiť riziko možného konflitku
záujmov.
Je potrebné brať do úvahy, že okrem
zamestnancov štátnych úradov sú za verejných
činiteľov považovaní tiež zamestnanci štátnych
inštitúcii alebo zamestnanci štátnych podnikov

Darovanie a sponsoring
Ako zodpovedný člen spoločnosti, UNIQA GSC
poskytuje benefity vo forme darovania alebo
sponzoringu, a to v hotovosti alebo v inej forme na
vzdelanie, vedu, umenie, kultúru, šport, a tiež na
sociálne a humanitárne projekty.

Darovanie
Darovanie je dobrovoľný benefit, určený na
charitatívny účel, ktorý je poskytnutý bez
očakávanej protihodnoty.
Všetky darovania musia byť transparentné. Identita
prijímateľa daru, ako aj zamýšlané použitie daru
musia byť známe a právne opodstatnené.
Poskytnutie daru nie je povolené:
- Politickým stranám a ich sesterským organizáciam
- Stranám ktoré kandidujú vo voľbách
- Organizáciam zameraným na zisk,
- Organizáciam, ktorých ciele nie sú v súlade s
princípmi a/ alebo hodnotami Skupiny UNIQA,
- Organizáciám, ktoré môžu poškodiť reputáciu
UNIQA.
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Darovanie a iné benefity poskytované
politick m stranám
Darovanie a iné benefity, ktoré smerujú politickej
strane alebo jej sesterskej organizácií, alebo sú od
nich prijímané, sú zakázané. Zakázané sú tiež
benefity pre alebo od strany, ktorá kandiduje vo
voľbách.
Jedinou výnimkou z tohto zákazu je sponzorovanie
podujatí, ktoré sú organizované politickou stranou
alebo jej sesterskou organizáciou, ale v rámci
ktorých nie sú diskutované žiadne politické témy.
Tieto podujatia musia byť dostupné pre širokú
verejnosť. Je potrebné vyhnúť sa akémukoľvek
konflitku záujmov.
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Dobre vedieť:
Otázka: Lokálny dobrovoľnícky hasičský zbor žiada o podporu. Je možné ich podporiť?
Odpoveď: Poskytnutie daru je v zásade možné, ale musí byť schválené obchodným
vedením UNIQA GSC.

Dobre vedieť:
Otázka: Organizácia, ktorá priamo nepatrí politickej strane, ale má k nej blízko, žiada o
podporu pre jej letné podujatie. Je toto považované za podporu poskytnutú politickej
strane?
Odpoveď: Áno, a preto nie je možné poskynúť žiadanú podporu. V prípade pochybností
je potrebné žiadosť konzultovať s Compliance Officerom UNIQA GSC.
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Sponzoring
Sponzoring je zmluvne dohodnuté poskytnutie
pe azí, vecí alebo služieb výmenou za reklamu.
Keď hovoríme o sponzoringu, je potrebné brať do
úvahy legislatívne požiadavky, princíp
proporcionality, ekonomickú realizovateľnosť, naše
požiadavky a tiež spoločensko-politickú a sociálnu
zodpovednosť. Sponzoringové zmluvy, ktoré
ponúkajú možnosť reklamy pre UNIQA GSC,
nemožno považovať za dary.
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Dobre vedieť:
Otázka: Môj syn je úspešný brankár vo futbalovom klube. Na jeseň sa bude konať
súťaž pre mladé tímy, a preto hľadajú sponzorov na zakúpene trofejí. Je možnosť
pomôcť?
Odpoveď: Sponzoring je v takomto prípade možný, ak bude zabezpečená vhodná
protihodnota (napr. inštalácia reklamného baneru na futbalovom ihrisku). Osoba
zodpovedná za komunikáciu v rámci UNIQA GSC poskytne viac informácii.
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Schválenie a povinnosť nahlásenia
benefitov
Povinnosť získať schválenie priameho
nadriadeného pri poskytnutí alebo prijatí benefitu
sa vzťahuje tak na externé, ako aj interné benefity.
Predchádzajúce schválenie vzťahujúce sa na
vopred určenú sumu je možné (tzv. blanket
schválenie).

Povinnosť nahlasovania tak, ako je uvádzaná v
prehľade nižšie, sa vzťahuje iba na externé
benefity.

V EOBECNÉ PRAVIDLÁ
Schválenie priamym nadriaden m vopred
(tzv. blanket schválenie mo né).

Intern benefit
Hodnota < EUR 100

Schválenie priamym nadriaden m vopred
(tzv. blanket schválenie mo né).

Hodnota

Schválenie priamym nadriaden m vopred
(tzv. blanket schválenie mo né).
Nahlásenie Compliance Officerovi.

Extern benefit
EUR 100
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ŠPECIÁLNE PRAVIDLÁ
Verejní činitelia
Hodnota < EUR 30

Schválenie priamym nadriaden m vopred (tzv.
blanket schválenie nie je mo né).

Verejní initelia
Hodnota EUR 30.00 – 99.99

Schválenie priamym nadriaden m vopred (tzv.
blanket schválenie nie je mo né).
Nahlásenie Compliance Officerovi.

Verejní initelia
Hodnota EUR 100

Extern
benefit

Sponzoring, dary
Hodnota < EUR 100
Sponzoring, dary
Hodnota EUR 100

V nimky z politického sponzoringu

Hodnota

EUR 15,000

Vo všeobecnosti zakázané.
V nimka: schválenie vopred od Compliance
Officera.

Schválenie priamym nadriaden m vopred (tzv.
blanket schválenie nie je mo né).
Schválenie obchodného vedenia.
Schválenie priamym nadriaden m vopred (tzv.
blanket schválenie nie je mo né).
Schválenie obchodného vedenia.
Nahlásenie Compliance Officerovi.
Bez oh adu na výšku benefitu: Schválenie
priamym nadriaden m vopred (tzv. blanket
schválenie nie je mo né).
Hodnota EUR 100: Schválenie Compliance
Officerom vopred.
Schválenie priamym nadriaden m vopred.
Schválenie Compliance Officerom vopred.
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6. Zaobchádzanie s majetkom a dôvern mi informáciami
Informácie, ktoré je obzvlášť potrebné chrániť, sa
spracovávajú na pracovisku. Na jednej strane,
disponujeme detailnými informáciami o životných
situácich našich klientov, a na druhej strane, naše
postupy a metódy sú majetkom, ktorých vyzradenie
by mohlo byť použité v náš neprospech.

Vybavenie spolo nosti a majetok
spolo nosti
Vo všeobecnosti platí, že majetok spoločnosti slúži
výlučne na pracovný účel. Chránime majetok
spoločnosti pred zneužitím, stratou alebo krádežou.
Okrem hmotného majetku, ako sú prevádzkové
zdroje, patrí k majetku spoločnosti aj nehmotný
majetok, ako napr. duševné vlastníctvo, vrátane
softwarových licencií.

Re pektujeme interné predpisy oh adom
pou ívania prevádzkov ch zariadení a in ch
zariadení, ktoré patria spoločnosti (jedná
sa nielen o telefóny, počítače, internet a iné
informačné technológie).

Ochrana osob ch údajov/ Ochrana
obchodného tajomstva
Právo na súkromie je pova ované za základné
udské právo, a preto musí by chránené.
Dodr iavame ustanovenia oh adom ochrany
osobn ch údajov a zaručujeme, e osobné údaje
(napr. údaje, na základe ktor ch mo no
identifikova konkrétnu osobu), sú spo ahlivo
chránené pred neoprávnen m prístupom, a e sú
v na ej spoločnosti implementované v etky
opatrenia na boj proti počítačov m útokom.
Osobné údaje mô u by poskytnuté alej v lučne
v prípadoch ustanoven ch zákonom.
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Pri zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov sú
zaručené základné práva, slobody a dôstojnosť
dotknutých osôb.

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť musí byť
zachovaná aj po skončení pracovného pomeru. V
prípade porušenia si Skupina UNIQA vyhradzuje
právo podniknúť primerané kroky.

Sme povinní zachovávať mlčanlivosť ohľadom
všetkých interných dôverných záležitostí, ako aj o
dôverných informáciach týkajúcich sa našich
obchodných partnerov a klientov. Okrem toho,
prevádzkové a obchodné tajomstvá musia byť
výslovne považované za dôverné.

Dobre vedieť:
Otázka: Rád by som večer urobil analýzu dát na mojom súkromnom počítači. Za týmto
účelom by som rád uložil potrebné dáta o klientoch na USB kľúč a zobral si ich domov.
Je tento postup v súlade s našimi bezpečnostnými pravidlami?

Odpoveď: Nie. Ukladanie dát o klientoch na externé média nie je povolené. Analýza dát
musí byť vykonaná buď v kancelárii alebo z domu, ale prostredníctvom služobného
počítača.
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7. Správanie v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže
Sme súčasťou trhu, a preto sa spoliehame na
fungujúci trh. Vďaka nášmu vynikajúcemu výkonu
sme schopní budovať trh prostredníctvom inovácií
a kvality.
Naš podnik vedieme v úplnom súlade s platnou
legislatívou a nariadeniami, v otvorenom a
čestnom rámci, ktorý ja založený na integrite a
dobrej viere. Kvôli tomu odmietame praktiky
porušujúce princípy hospodárskej súťaže a
voľného trhu.

Sme presvedčení, že pre hospodársku súťaž je
nevyhnutné, aby sme konali férovo a boli orientovaní
na kvalitu.
Nekalé konanie a konanie, ktoré porušuje hospodársku
súťaž, je zakázané. Naše správanie v rámci
hospodárskej súťaže musí byť také, aby nebol trh
nepriaznivo ovplyvnený dohodami o rozdelení trhu,
zneužití trhovej sily alebo koncentráciou trhovej sily.
Toto zah a: dohody o cenách, dohody o podmienkach
rozdelenia trhu (územie, klienti,podiel), spoločný trh s
konkurenciou, výmenu informácii relevantných pre trh
atď.
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Informácie zvnútra
Informácie z vnútra nie sú verejne dostupné.
Zverejnenie podrobných informácií ohľadom
kótovaných spoločností, ako napr. UNIQA, by
mohlo mať značný vplyv na ceny na burze. Takéto
vedomosti môžu poskytovať výhodu oproti iným
účastníkom trhu, a preto ohrozujú fungovanie
kapitálového trhu. Zneužitie takýchto informácii je
žalovateľné porušenie zákona.

Zamestnanci nesmú zabezpečiť výhodu sebe ani tretej
strane tým, že využijú alebo poskytnú informácie z vnútra,
dôverné informácie, alebo dôverné informácie ohľadom
cien. Okrem toho je potrebné zdržať sa nákupu alebo
predaju akcií na základe odporúčania.
Poskytovanie informácii z vnútra a dôverných informácii a
dôverných informácii ohľadom cien iným zamestnancom v
rámci UNIQA GSC a v rámci Skupiny UNQA je dovolené
iba v prípade, že získanie takej informácie potrebujú pre
výkon ich práce.
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Dobre vedieť:
Otázka: Počas môjho dlhého pôsobenia ako obchodného zástupcu v UNIQA som si
vybudoval široké portfólio klientov. V tejto oblasti som uznávaný, a preto mi
konkurencia ponúka pozíciu oblastného managera. Môžem si zobrať portólio svojich
klientov so sebou?
Odpoveď: Nie. Zobratie portfólia klientov so sebou do inej firmy nie je v súlade s
pravidlami hospodárskej súťaže a je dokonca žalovateľné.

Dobre vedieť:
Otázka: Počas obedu mi kolega z oddelenia Škodových udalostí povedal o novom a
závažnom prípade ohľadom zodpovednosti nášho priemyselného klienta. Ako
zamestnanec UNIQA však nie som súčasťou kľúčových účtovných aktivít a s týmto
klientom, z pohľadu biznisu, nemám nič spoločné. Je dovolené poskytovať takéto
informácie?

Odpoveď: Správanie kolegu nebolo správne, nakoľko sa s takýmito informáciami o
klientoch musí zaobchádzať dôverne.
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8. Konflikt záujmov
My, ako zamestnanci, sa riadime a sledujeme
výlučne záujmy spoločnosti. Musíme zaručiť, že
naše súkromné záujmy nestoja v konflikte s
našimi povinnosťami voči Skupine UNIQA.
Spájanie súkromných záujmov a záujmov
Skupiny UNIQA na úkor Skupiny UNIQA nie je
dovolené.

Toto v sebe zah a napr. zmluvy alebo
rokovania, z ktorých my alebo osoby nám blízke
(napr. príbuzní, priatelia atď.), môžu mať
prospech. Druhé zamestnanie, konzultačné
činnosti, funkcie v rámci právnických osôb alebo
politických organizácii, môžu tiež viesť ku
konflikte záujmov.
Každý potenciálny konflikt záujmov musí byť
nahlásený priamemu nadriadenému a ten musí
túto situáciu posúdiť.
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Dobre vedieť:
Otázka: Ako experta pracujúceho v UNIQA ma požiadala externá firma o prednášku
v rámci pol dňového seminára, ktorý organizujú. Prednáška je bez nároku na
odmenu. Môžem takúto prednášku spraviť?
Odpoveď: Vo všeobecnosti je možné prednášať, ak odmena poskytnutá za
prednášku je v rozumnej výške a počas prednášky nedôjde k prezradeniu
know-how. V každom prípade je vždy potrebné schválenie od nadriadeného. Okem
toho, je potrebné aby bola takáto aktivita schválená Personálnym oddelením UNIQA
GSC a nahlásená Compliance Officerovi UNIQA GSC.

Dobre vedieť:
Otázka: Je mi ponúknuté, aby som kandidoval za člena okresnej rady na kandidátke
politickej strany, kde mám zabezpečené miesto. Môžem prijať takúto ponuku?

Odpoveď: Priamy nadriadený musí byť informovaný o takejto kandidatúre.
Personálne oddelenie UNIQA GSC a Compliance Officer UNIQA GSC musia schváliť
prijatie takejto kandidátury.
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9. Udr ate nos
Okrem ambície ekonomického úspechu je cieľom
Skupiny UNIQA tiež vytvorenie ekologických a
sociálnych hodnôt.
Pod udržateľnosťou rozumieme preto príležitosť
zlepšiť náš business model, našu firmu a celý svet.
Zárove sa snažíme konať nad rámec platnej
legislatívy. Minimálne ciele nie sú pre nás v oblasti
udržateľnosti dostatočné. Našu pozornosť
venujeme klimatickým a demografickým zmenám.

Sme presvedčení, že iba konať udržateľným
spösobom nie je dostatočné, a preto motivujeme
aj našich klientov, aby sa sami zaviazali
k udržateľnému spôsobu konania.
Okrem toho, nasledovné princípy iniciatívy OSN
(UN Global Compact) sú pre nás dôležité z
pohľadu investíci, poskytovania poistenia a z
pohľadu našej prevádzky:

Dobre vedieť:
Otázka: Aká je hodnota vyhlásenia nášho záväzku k medzinárodne uznávaným zásadám
nadnárodných organizácii, ako je OSN?

Odpoveď: Posúdenie nášho konania v oblasti udržateľnosti zverejnením výročnej správy je
dôležitým základom pre udržanie dôvery klientov, investorov, zamestnancov a tiež verejnosti.
Výročná správa obsahujúca nefinančné ukazovatele je z tohto pohľadu dôležitým zdrojom
informácií.
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udské práva

ivotné prostredie:

- Princíp 1: Podporujeme a rešpektujeme ochranu
medzinárodne uznávaných ľudských práv.

- Princíp 7: Podporujeme preventívny prístup k
výzvam v oblasti životného prostredia.

- Priníp 2: Uisťujeme sa, že sa nepodieľame na
porušovaní ľudských práv.

- Princíp 8: Zaväzujeme sa k iniciatívam na
podporu väčšej zodpovednosti za životné
prostredie.

Pracovné podmienky

- Princíp 9: Podporujeme vývoj a rozširovanie
technológii, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.

- Princíp 3: Podporujeme slobodu združovania a
uznávame právo na kolektívne vyjednávanie.
- Princíp 4: Zaviazali sme sa k odstráneniu
akejkoľvek formy nútenej a povinnej práce.
- Princíp 5: Zaviazali sme sa k zrušeniu detskej
práce.
- Princíp 6: Podporujeme odstránenie diskriminácie
v zamestnaní a povolaní.

Protikorup né opatrenia
- Princíp 10: Bojujeme proti korupcii vo všetkých jej
formách, vrátane vydierania a podplácania.
Sme presvedčení, že dodržiavanie týchto princípov
v kombinácii s prihliadnutím na ciele OSN v oblasti
trvalo udržateľného rozvoja je nevyhnutné pre
spravodlivú hospodársku súťaž a pre ochranu
našej reputácie.
Z tohto dôvodu, Skupina UNIQA tiež verejne
deklarovala svoj záväzok k týmto princípom v liste
vedenia UNIQA adresovaného OSN.
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10. Komunikácia
Kladieme dôraz na úplné, čestné, presné, včasné a
zrozumiteľné správy vo všetkých oblastiach.
Zabezpečuje to každý, kto pracuje pre Skupinu
UNIQA ako zamestnanec, nadriadený, člen
vedenia, alebo člen dozornej rady.

Podporujeme čestné a pravdivé podávanie správ, a
to vo vnútri spoločnosti, ako aj v komunikácii
smerujúcej von. Takéto podávanie správ nás robí
vierohodným.
Komunikácia s médiami, našimi vlastníkmi a
dozorujúcimi orgánmi sa musí uskutočnovať výlučne
prostredníctvom príslušného člena vedenia UNIQA
GSC alebo prostredníctvom zamestnanca, ktorý bol
na to príslušným členom vedenia poverený. Všetka
komunikácia s médiami a našimi vlastníkmi musí byť
vopred prediskutovaná s osobou zodpovednou za
komunikáciu v rámci UNIQA GSC.
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11. Kontakt
Ku každému hlásenému incidentu, ktorý súvisí s témou Compliance, sa bude pristupovať dôverne, a ak bude
o to požiadané, tiež anonymne. Skupina UNIQA zaručuje osobitnú ochranu a podporu každému, kto podá na
základe podložených faktov a v dobrej viere sťažnosť alebo nahási incident. Nasledujúce osoby sú Vám k
dispozícii na nahlásenie incidentu poru enia zákona alebo porušenia Code of Conduct v rámci Skupiny
UNIQA a/ alebo v UNIQA GSC:

Skupina UNIQA:

Kontakt UGSC:

len predstavenstva
UNIQA Insurance Group AG

Vedúca Legal & Compliance/
Compliance Officer

Kurt Svoboda
Telefón: +43 1 21175-3368
E-Mail: rita.wittmann@uniqa.at

Rita Wittmann
Telefón: + 43 1 21175-3690
E-Mail: rita.wittmann@uniqa.at

Konateľ
TIbor Zalabai
Telefón: +421 37 7760 101
E-mail: tibor.zalabai@uniqa.at

Vedúca Legal & Compliance/
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Dobre vedie :
Ak elíte ťa kému rozhodnutiu, je dobré op tať sa sám seba nasledujúce otázky:

0,5m – 11. 2020 – Hersteller:
Paul Gerin GmbH & Co KG, Gerinstraße 1, 2120 Wolkersdorf

- Je moje správanie v súlade s právnym poriadkom a s internými predpismi UNIQA GSC?
- Čo si ostatní myslia o mojom správaní?
- Existuje riziko, že moje správanie vrhne tieň na UNIQA GSC a že riskujem reputáciu
spoločnosti?
- Považovala by moja rodina a priatelia moje správanie za etické?
- Bolo by pre mňa prijateľné, ak by bolo moje správanie prepierané v médiach?

V prípade pochybností Vám rád pomô e Compliance Officer UNIQA GSC.
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