Generali Grup
Codul de Conduita

Un mesaj din partea Directorului Executiv al Grupului

Dragi colegi,

Grupul nostru deţine cu mândrie o poziţie de frunte pe piaţa mondială de asigurări, datorită valorilor
fundamentale care includ calitatea, transparenţa şi corectitudinea, aspecte care guvernează dintotdeauna
activităţile noastre de business.
Lucrând împreună ca o echipă, contribuim la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a simţului de securitate al
clienţilor noştri. Credem într-o abordare centrată pe oameni şi construim relaţii de încredere reciprocă,
bazate pe calitatea serviciilor noastre.
Alinierea noastră la cele mai înalte standarde internaţionale de excelenţă asigură reputaţia şi recunoaşterea
Grupului Generali în întreaga lume. Trebuie să fim mândri că facem parte din acest Grup şi, totodată,
conştienţi că aportul nostru individual este esenţial pentru succesul său.
Imaginea Generali depinde de munca noastră, aşa cum depinde de noi toţi să confirmăm reputaţia sa solidă.
Trebuie să ne asigurăm că valorile fundamentale ale Grupului sunt complet aplicate în activităţile noastre de
business zilnice şi în relaţiile cu colegii, clienţii, acţionarii, furnizorii şi toate părţile interesate.
Codul de Conduită reprezintă ghidul nostru în îndeplinirea acestui obiectiv.
Vă încurajez să-l parcurgeţi cu atenţie şi să-i respectaţi cu grija prevederile, făcând apel la acestea ori de câte
ori este nevoie. Păstrati la îndemână Codul de Conduită şi consultaţi-l oricând aveţi nevoie de indicaţii cu
privire la modul în care să vă comportaţi.
Sunt încrezător în faptul că, prin munca asiduă a fiecăruia dintre voi, Generali va continua să atingă cele mai
înalte performanţe într-un context caracterizat printr-o maximă corectitudine. Ca fiecare dintre voi, sunt dedicat
împlinirii acestui deziderat şi vă mulţumesc tuturor pentru contribuţia continuă.

Cu stimă,
Mario Greco
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Prevederi generale

Aplicabilitate
Acest Cod de Conduită (denumit în continuare „Cod”) defineşte regulile fundamentale pentru angajaţii
Grupului Generali, inclusiv pentru membrii organismelor de conducere/management şi de supraveghere
(denumite colectiv, în continuare, „Angajaţii”).
Terţele părţi (consultanţii, furnizorii, agenţii, etc.) care acţionează în numele Grupului sunt obligate să adere
la principiile stipulate în Cod.

Regulile Grupului
Codul este completat de un set de Reguli (Regulament) al Grupului.
În timp ce acest Regulament stabileşte standarde minime de comportament, companiile Grupului pot adopta măsuri
suplimentare.

Datoria de a se conforma
Toţi Angajaţii sunt responsabili pentru cunoaşterea şi respectarea acestui Cod şi, respectiv, a Regulamentului
Grupului, precum şi a altor reglementări interne relevante pentru sarcinile şi activităţile lor.
Angajaţii trebuie să participe la programe preliminare de formare şi de împrospătare a cunoştinţelor anuale.

Raportarea problemelor şi conduitelor incorecte
Grupul încurajează Angajaţii să raporteze preocupările cu privire la practicile sau acţiunile despre care
consideră că e posibil să încalce sau că încalcă efectiv legea, Codul, Regulamentul Grupului sau alte
reglementări interne.
Rapoartele pot fi întocmite personal sau anonim, în scris
sau verbal şi sunt tratate strict confidenţial, conform legii şi
prevederilor relevante din Regulamentul Grupului.
Nu sunt tolerate represaliile împotriva Angajaţilor care
raportează problemele cu bună-credinţă.

Regulile de comportament stipulate în Cod
influenţează munca noastră zilnică. Pentru orice
activitate nouă pe care ne-o asumăm, ar trebui
să ne întrebăm nu numai dacă ea este legală şi
permisă de reglementările în vigoare, ci, de
asemenea, dacă respectă spiritul Codului şi
Regulamentului Grupului.

Consultaţi „Raportarea problemelor şi conduitelor
incorecte” din Regulamentul Grupului.

Nerespectarea Codului pune în pericol
activitatea şi reputaţia Grupului. Prin urmare, nu
ezitaţi să puneţi în discuţie şi să raportaţi
neregulile la care sunteţi martor.
AMINTEŞTE-ŢI

Nerespectarea regulilor
Nerespectarea Codului sau Regulamentului Grupului de către angajaţi poate atrage după sine acţiuni disciplinare, conform
reglementărilor locale în vigoare.
Nerespectarea regulilor poate duce, de asemenea, la solicitarea de daune sau la procese penale.
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Reguli de conduită

Conduita corectă în activitate
Conduita în activitate a Grupului este în conformitate cu legislaţia, regulamentele interne şi etica profesională.
Angajaţii trebuie să se comporte corect şi onest, respectând legislaţia în vigoare, regulamentele interne, prevederile
acestui Cod şi Regulamentul Grupului, precum şi angajamentele de sustenabilitate ale Grupului. Este de asteptat ca
managerii să acţioneze ca un model de comportament în exerciţiul funcţiei şi să promoveze o cultură a eticii şi
conformităţii.

Consultaţi „Politica de conformitate a grupului”

Responsabilitatea socială corporatistă
Grupul îşi propune să contribuie la dezvoltarea economică şi socială de calitate, bazată pe respectul pentru
drepturile fundamentale ale omului şi pe dreptul la muncă, dar şi pe protecţia mediului. Grupul promovează o
cultură a sustenabilităţii în toate sferele de influenţă, în mod specific printre Angajaţii, clienţii şi furnizorii săi.
Astfel, Angajaţii sunt dedicaţi:
- să facă tot ce este posibil faţă de colegii lor, promovând dezvoltarea şi recunoscand contribuţiile individuale la
reuşita organizaţiei;
- să optimizeze condiţiile comunităţilor în care Grupul îşi desfăşoară activitatea, jucând un rol de cetăţean
corporatist ce susţine instituţiile, organizaţiile şi asociaţiile;
- să-şi pună aptitudinile şi resursele în slujba acelora care sunt cei mai vulnerabili, pentru a promova integrarea
persoanelor celor mai sărace şi dezavantajate;
- să ia în considerare conduita de administrare socială, corporatistă şi de mediu a emitentilor de instrumente
financiare în care investeşte, atunci când gestionează investiţiile Grupului;
- să contribuie la protecţia mediului, promovând o reducere a impactului direct sau indirect asupra mediului în
activităţile lor.
În fiecare an, în Carta Angajamentelor de Sustenabilitate, Grupul declară iniţiativele planificate pentru perioada în cauză.
Angajaţii trebuie să acţioneze în concordanţă cu angajamentele Grupului şi pentru a pune în aplicare aceste iniţiative.

Consultaţi

„Politica de mediu a Grupului Generali”

şi

documentaţia

ulterioară disponibilă în secţiunea „Sustenabilitate” de pe site-ul
w e b c o r p o r a t i s t a l G r u p u l u i (www.generali.com).
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Mediul de lucru, diversitatea şi integrarea
Grupul asigură un mediu de lucru stimulant, fără nici un fel de discriminare sau hărţuire. Sunt promovate
diversitatea şi integrarea în cadrul forţei de muncă, din convingerea că o cooperare între oameni cu diferite
culturi, aptitudini, perspective şi experienţe este fundamentală în atragerea talentelor, dar şi pentru a permite
dezvoltarea şi inovaţia în activitate.
Angajaţii se vor trata reciproc cu respect, evitând conduitele ce pot afecta demnitatea cuiva. Managerii trebuie să
creeze şi să promoveze un mediu primitor/receptiv şi de sustinere, unde sunt efectiv urmărite integritatea,
respectul, cooperarea, diversitatea şi integrarea.
Consultaţi „Promovarea diversităţii şi integrării” din
Regulamentul Grupului

Deciziile care privesc angajaţii - inclusiv recrutarea, angajarea, formarea, evaluarea şi avansarea – sunt
bazate exclusiv pe merit şi performanţe individuale şi nu pot fi influenţate, de exemplu, de aspecte precum
rasa, etnia, confesiunea religioasă/credinta, orientarea sexuală, starea civilă sau vederile politice.
Comunicarea catre Angajaţi necesită deschidere şi corectitudine. Grupul încurajează dezvoltarea capacităţilor
şi aptitudinilor individuale, prin furnizarea de cursuri de formare profesională adecvate, ca parte a unui cadru
mai larg de dezvoltare a personalului.
Grupul recunoaşte libertatea de asociere şi negocierile colective pentru angajaţii săi.
Grupul respinge ferm orice formă de muncă ilegală sau exploatare, precum şi orice fel de muncă forţată sau
obligatorie şi munca minorilor.
Grupul se declară împotriva oricărui tip de hărţuire, abuz şi mobbing.
Măsurile împotriva hărţuirii: semne şi anunţuri de avertizare
Trebuie să respingem ferm orice formă de comportament lipsit de respect, având în vedere că hărţuirea este determinată de modul în care
percep alţii acţiunile noastre, indiferent de intenţiile noastre iniţiale.
Astfel, de exemplu, mesajele cu text şi e-mail-urile cu orientare sexuală, gesturile necuvenite sau contactul fizic, precum şi comentariile
ofensatoare sau degradante despre aspectul fizic sunt interzise şi trebuie să fie considerate forme de hărţuire, indiferent dacă se intenţionează a
fi remarci inofensive sau glume.
În cazul în care consideraţi că sunteţi o victimă a oricărui fel de hărţuire, abuz sau
molestare:
- notaţi ce s-a întâmplat (data, ora, locul, situaţia, martorii) şi păstraţi probele oricărei conduite inadecvate
(de ex., materiale, conversaţii scrise, etc.);
- puneţi-i în vedere hărţuitorului că o astfel de conduită este inacceptabilă şi trebuie să se oprească, punctând faptul că Grupul se declară
ferm împotriva oricărei forme de hărţuire, iar acest comportament necorespunzător este sever sancţionat;
- dacă hărţuitorul nu încetează acest comportament necorespunzător, nu ezitaţi să raportaţi situaţia, deoarece reprezintă o violare a
Codului.
Amintiţi-vă că puteţi oricând să solicitaţi sprijinul managerului, departamentului de resurse umane sau Ofiterului de
Conformitate.

AMINTIŢI-VĂ

Spaţiul de lucru
Grupul asigură un spaţiu de lucru sănătos, sigur şi securizat.
Grupul le garantează Angajaţilor săi condiţii de lucru corecte, asigurând un mediu sigur şi sănătos.
Angajaţii sunt rugaţi să evite conduitele care pot periclita sănătatea şi siguranţa cuiva.
Angajaţii susţin eforturile Grupului de a proteja mediul şi de a minimaliza impactul activităţilor pe care le
derulează asupra mediului.
Protecţia patrimoniului companiei
Bunurile corporale şi necorporale ale grupului trebuie să fie protejate.
Bunurile corporale ale Grupului, inclusiv proprietăţile, echipamentul şi stocurile trebuie protejate de daune şi
utilizare defectuoasă, urmând a fi folosite numai în scop lucrativ, în afară de cazul când se aprobă în mod
adecvat un alt tip de utilizare.
Informaţiile legate de activitate - inclusiv acele informaţii obţinute în îndeplinirea sarcinilor asumate în numele
Grupului - vor fi tratate ca şi confidenţiale. Angajaţii trebuie să le gestioneze în strictă confidenţialitate şi să le
divulge exclusiv conform principiului nevoii de a şti ori dacă sunt autorizaţi în mod specific în acest sens.
Aceleaşi reguli li se aplică tuturor documentelor conţinând informaţii confidenţiale.
Proprietatea intelectuală a Grupului (de ex. ideile, produsele, metodologiile, strategiile, etc.) t r e b u i e s ă
fie protejată, dacă este nevoie, prin patente, mărci comerciale şi
drepturi de autor.
Obligaţia de a păstra proprietatea intelectuală aparţinând
Grupului rămâne în vigoare chiar şi atunci când se încheie
perioada de angajare în cadrul Grupului.
Toate datele de business sau ale companiei trebuie
înregistrate in mod riguros şi complet. Evidenţele şi
documentele trebuie să fie disponibile şi accesibile la
cererea autorităţilor sau personalului autorizat.
Evidenţele şi datele, inclusiv fişierele electronice şi e-mailurile trebuie păstrate atâta vreme cât prevede legea în
vigoare; în eventualitatea în care survine un litigiu previzibil
ori în curs de derulare sau vreo inspecţie a autorităţilor,
acestea trebuie păstrate atât timp cât este necesar.
Modificarea frauduloasă sau falsificarea oricărei evidenţe

Divulgarea informaţiilor conform principiului „nevoii de
a şti” înseamnă că accesul la astfel de informaţii
trebuie să fie permis numai pentru anumite scopuri,
specificate şi legitime. Astfel, ori de câte ori se solicită
divulgarea de informaţii, trebuie să verificaţi cu atenţie
scopul cererii, chiar dacă aceasta vine de la un alt
departament al aceleiaşi companii.
Informaţiile legate de activitate trebuie să fie
păstrate în siguranţă pe parcursul întregului ciclu de
viaţă. Trebuie să acordăm atenţie în cazul
eliminarii/distrugerii de documente conţinând
informaţii confidenţiale, de vreme ce se aplică
aceleaşi reguli pentru gestionarea adecvată.
AMINTEŞTE-ŢI

sau document este strict interzisă.
Date si informaţii personale
Informaţiile personale trebuie să fie gestionate adecvat, iar drepturile referitoare la protectia datelor personale trebuie
respectate.
Informaţiile personale care se referă la terţe părţi, fie clienţi, angajaţi, distribuitori, fie alţi terţi, trebuie să fie gestionate în
baza principiului „nevoii de a şti” şi în concordanţă cu legislaţia locală.
Datele personale trebuie colectate, procesate şi împărtăşite numai conform unor scopuri specifice,
Informaţiile personale reprezintă informaţii referitoare
la un individ identificat sau identificabil, de ex,
chestiuni de sănătate şi de familie, numărul şi
seria paşaportului şi codul numeric personal al
cărţii de identitate, informaţii bancare, etc
AMINTEŞTE-ŢI
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necesare şi legitime şi numai în măsura în care datele respective sunt absolut necesare.
Opţiunile şi preferinţele pentru protectia datelor personale stipulate de aparţinător pentru orice fel de informaţii
personale trebuie să fie respectate. Este necesară o atenţie deosebită la transferul de date dincolo de frontiere, inclusiv
între companiile Grupului.
În general, înainte de transmiterea informaţiilor, Angajaţii sunt rugaţi să verifice ce restricţii sunt prevăzute de lege, dacă
este cazul, consultând Ofiterul pentru Conformitate, ori de câte ori există vreo nelămurire.
Conflicte de interese
Angajaţii trebuie să acţioneze conform intereselor Grupului.
Un conflict de interese se produce atunci când un Angajat este implicat în
activităţi sau relaţii personale ce se pot intersecta cu capacitatea sa de a
acţiona în cel mai bun interes al Grupului. În general, conflictele de
interese trebuie evitate şi, dacă un conflict este inevitabil, acesta trebuie
gestionat pentru a evita actele realizate în detrimentul Grupului.
Este de asteptat ca Angajaţii să fie conştienţi de eventualele conflicte ce
pot surveni în activităţile de business cotidiene, prin urmare trebuie să le
raporteze managerului lor sau Departamentului de Conformitate. Dacă au
vreo îndoială în legătură cu existenţa unui conflict de interese, aceştia
trebuie să solicite clarificări din partea managerilor sau a Departamentului
de Conformitate.
Consultaţi secţiunea „Conflicte de interese” din Regulamentul Grupului

Măsurile anti-mită şi anti-corupţie
Grupul condamnă şi combate toate formele de mită şi corupţie.

Conflictele de interese survin atunci
când noi, membrii familiei noastre sau
alte persoane apropiate am putea
primi beneficii personale ca urmare a
funcţiei noastre în cadrul Grupului sau
a accesului nostru la informaţii
confidenţiale, precum şi atunci când
una dintre rudele noastre este
angajată datorită influenţei sau poziţiei
noastre în companie.
Mai mult decât atât, conflictele de
interese pot depinde de activităţile din
afara Grupului, de exemplu atunci
când, în calitatea de angajat, director
ori consultant al companiilor, al
fundaţiilor sau organizaţiilor non-profit,
se primeşte o remuneraţie din partea
acelor entităţi care fie au deja o relaţie
de afaceri cu Grupul, fie aşteaptă să
stabilească o relaţie comercială cu
acesta
. AMINTEŞTE-ŢI

Angajaţii trebuie să-şi desfăşoare activitatea într-o manieră onestă şi etică.
Nici o formă de corupţie, inclusiv mita şi extorcarea, nu sunt tolerate. Astfel, Angajaţii trebuie să se abţină de la
oferirea sau acceptarea de plăţi necuvenite, cadouri, evenimente de divertisment sau alte beneficii.
Cadourile sunt inadecvate dacă dau
impresia de rea-credinţă sau influenţă
nepotrivită în luarea deciziilor în cadrul
activităţii.
Aceleaşi reguli se aplică cadourilor,
evenimentelor de divertisment şi altor
beneficii ce sunt oferite membrilor de familie
ai angajatilot.
AMINTEŞTE-ŢI
Este întotdeauna interzis să se promită, să se ofere sau să se accepte cadouri sub forma unor sume în numerar sau
metode de plată echivalente sau orice alt fel de valori negociabile.
Cadourile, evenimentele de divertisment sau alte beneficii pot fi oferite sau acceptate numai în legătură cu
activitatea de business şi dacă sunt considerate o practica normala şi adecvata circumstanţei (de ex. atunci când
sunt rezonabile şi sunt conforme cu legislaţia locală) şi nu trebuie să depăşească, în mod normal, valoarea de 100
€.
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Natura activităţii Grupului necesită interacţiunea cu Oficiali din sectorul public, instituţii publice sau autorităţi
publice, reprezentanţi ai partidelor politice şi ai uniunilor sindicale. În astfel de circumstanţe, Angajaţii trebuie să
se abţină de la oferirea sau primirea, direct sau indirect, a oricărui lucru, în afară de cazul când nu se află în
legătură cu activităţile obişnuite şi doar dacă se respectă legislaţia şi practicile locale obisnuite. Orice cadouri şi
invitaţii la evenimente de divertisment făcute Oficialilor din sectorul public necesită aprobarea Ofiterului pentru
Conformitate.
Angajaţii trebuie să-şi informeze superiorul direct şi Functia de Conformitate despre orice încercare de a da
sau de a primi cadouri necuvenite, distracţii sau alte beneficii ce pot crea impresia de influenţă nepotrivită în
luarea deciziilor care privesc activitatea.

Consultaţi secţiunea “Măsurile anti-mită şi anti-corupţie” din Regulamentul Grupului

Relaţiile cu clienţii
Satisfacţia clientului este un factor-cheie al viziunii strategice de business a Grupului, care îi permite Grupului
să îşi consolideze şi să îşi îmbunătăţească poziţia de leader.
În relaţiile cu clienţii, Angajaţii trebuie să aibă un comportament corect şi onest, deschis şi profesionist şi să
se abţină de la practici înşelătoare sau amăgitoare.
Angajaţii trebuie să ia intotdeauna în considerare interesele clienţilor, oferind soluţii adecvate nevoilor lor.
Conflictele de interese vor trebui evitate sau, dacă sunt inevitabile, vor fi gestionate corespunzător, în aşa fel
încât să fie protejate interesele clienţilor.
În ceea ce priveşte propunerea de produse şi servicii, Angajaţii trebuie să facă declaraţii numai dacă acestea
sunt complete, oportune, corecte şi reale.
Asistenţa post-vânzare trebuie să fie asigurată şi uşor
accesibilă.
Satisfacţia Clientului trebuie să fie monitorizată constant.
Noile produse şi servicii trebuie să fie dezvoltate în acord
cu nevoile clienţilor si

a ariilor de îmbunătăţire

identificate.
Procesul de dezvoltare a produselor şi serviciilor trebuie
să fie clar definit, fiecare companie a Grupului urmând să
adopte periodic un plan strategic de noi servicii şi
produse.

Atunci când propunem clienţilor noştri produse şi
servicii, este de dorit să acţionăm în cel mai bun
interes al acestora, aşadar îi vom informa asupra
tuturor aspectelor relevante în legătură cu
produsele sau serviciile oferite.
Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că acei
consumatori sunt informaţi în mod adecvat
înainte şi după vânzare şi astfel le este permis să
depună liber o reclamaţie sau să facă o plângere.
AMINTEŞTE-ŢI

Competiţia corectă şi măsurile anti-trust
Grupul recunoaşte rolul fundamental al liberei concurenţe
in creşterea oportunităţilor de afaceri şi al performanţei.
Competiţia trebuie să se bazeze pe produse şi servicii superioare şi pe practici comerciale corecte.
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Angajaţilor le este interzis să discrediteze concurenţa sau vreunul dintre produsele şi serviciile acesteia ori să
manipuleze, să ascundă sau să prezinte o viziune distorsionată a realităţii, pentru a obţine avantaje ilicite.
Mai mult decât atât, practicile şi conduitele care afectează o competiţie corectă şi libera sunt interzise.
Angajaţii trebuie să cunoască legislaţia în vigoare privind competiţia, precum şi reglementările anti-trust în relaţiile cu
competitorii, pentru a evita o conduită improprie. În acest sens, trebuie consultat Departamentul Juridic şi Functia de
Conformitate asupra legislaţiei şi reglementărilor locale.
Următoarele aspecte vor fi considerate
practici anti-concurentiale:
- toate contractele cu competitorii
care ţintesc sa fixeze preturile si
primele de asigurare sau care
restricţionează felul ori cantitatea de
produse sau servicii ce sunt oferite;
- toate contractele cu furnizorii sau
agentii menite să restricţioneze libera
concurenţă;
de
informaţii
cu
- schimbul
competitorii despre strategiile viitoare
legate de produse sau preţuri.

AMINTEŞTE-ŢI
Selecţia furnizorilor
Grupul asigură corectitudinea, transparenţa şi onestitatea în relaţiile cu furnizorii.
În relaţiile cu furnizorii, Angajaţii sunt obligaţi să aibă un comportament corect, transparent şi onest/direct şi
să evite situaţiile de conflicte de interese.
Selecţia furnizorilor trebuie să fie exclusiv bazată pe principiile liberei concurenţe şi pe calitatea produselor
şi serviciilor oferite.
Calitatea produselor şi serviciilor trebuie să fie evaluată conform criteriilor etice internaţionale referitoare la
dreptul la muncă şi la drepturile omului şi se va lua în considerare impactul producţiei şi metodelor de
distribuţie asupra mediului înconjurător.
Consultaţi „Codul Etic pentru furnizori al Grupului Generali”

Informaţii financiare
Informaţiile financiare complete şi corecte reprezintă nişte mijloace fundamentale care le permit părţilor
interesate să ia decizii informate în relaţiile lor cu Grupul.
Rapoartele financiare trebuie să fie exacte, corecte, complete şi în strictă conformitate cu standardele
contabile locale şi ale Grupului.
Angajaţii trebuie să gestioneze datele financiare în mod onest şi cu acurateţe, menţinând informaţiile
financiare detaliate si nedistorsionate, într-un format recuperabil, pe durata perioadei de retenţie date.
Modificările frauduloase sau falsificările de evidenţe sau documente sunt interzise şi nu pot fi niciodată
justificate. Este de asteptat ca managerii să promoveze o cultură a controlului intern în ceea ce priveşte
raportările
modificare

financiare.

Ţintele şi obiectivele de business trebuie să fie atinse corect şi fără vreo
modificare frauduloasa sau falsificare de orice fel.
Nu ezitaţi să raportaţi conduitele care par să intre în conflict cu această declaraţie.
AMINTEŞTE-ŢI
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Situaţiile financiare şi alte informaţii înaintate acţionarilor, autorităţilor de reglementare şi opiniei publice
trebuie să fie uşor de înţeles şi disponibile către public, conform legislaţiei locale în vigoare.
Gestionarea informaţiilor interne
Grupul promovează măsuri pentru a preveni utilizarea improprie a informaţiilor interne şi pentru a asigura
tranzacţionarea corectă a acţiunilor implicate în tranzacţii.
Informaţiile interne reprezintă informaţii specifice ce nu sunt de domeniul public, dar, dacă sunt făcute
publice, pot influenţa semnificativ preţul actiunilor.
Astfel de informaţii, indiferent dacă sunt legate de o
companie a Grupului sau de o companie din afara Grupului
ori de acţiunile lor listate, trebuie tratate cu strictă
confidenţialitate şi divulgate doar în conformitate cu
principiul „nevoii de a şti”, în concordanţă cu prevederile
legislaţiei locale.

Informaţiile interne pot privi, de exemplu:
- rezultatele de performance, în special dacă
acestea sunt neaşteptate;
- introducerea iminentă, neanunţată, a unui
nou şi important produs sau serviciu;
- schimbările survenite în
conducerea executivă;

Atunci când se află în posesia unor informaţii interne,
Angajaţii trebuie să se abţină de la divulgarea acestora cu
exceptia catre colegii lor, respectiv acelora care au un
motiv de business valabil pentru a le primi. Informaţiile
interne pot, de asemenea, să fie divulgate către terţe părţi
(avocaţi, auditori, consultanţi, etc.) care au nevoie să le
cunoască, având o motivaţie adecvată, şi care încheie
contracte de confidenţialitate corespunzătoare.

- modificările direcţiei strategice;

Angajaţii care se află în posesia unor informaţii interne au
interdicţia de a gestiona, direct sau indirect, sau de a oferi
indicaţii ori de a face recomandări asupra acţiunilor Grupului
sau a altor tipuri de titluri de valoare, dacă tranzacţiile se
bazează pe astfel de informaţii. Aceleaşi reguli se aplică
indiferent dacă se tranzacţionează acţiuni în scopuri personale
sau în numele/interesul Grupului.

- schimbările în structura
capitalului;
- fuziuni, achiziţii sau vânzări ale oricărui activ sau
companie a Grupului.
Documentele legate de şedinţele organismelor de
supraveghere şi de conducere, precum şi toate
documentele aferente deciziilor managementului de top
conţin adesea astfel de informaţii. Astfel de documente
trebuie, prin urmare, să fie păstrate doar atâta vreme
cât este absolut necesar şi gestionate în strictă
confidenţialitate.

AMINTEŞTE-ŢI
În orice caz, Angajaţii ce plănuiesc să tranzacţioneze sau să recomande cuiva să tranzacţioneze acţiunile
Grupului trebuie să se conformeze complet legislaţiei în vigoare şi politicilor Grupului, precum şi celor locale.
Comunicarea cu anumite părţi externe
Grupul susţine transparenţa pieţelor financiare, asigurând un management atent al comunicărilor cu presa,
analiştii financiari şi opinia publică.
Toate comunicările catre părţile interesate din sfera Grupului trebuie să fie sincere, exacte şi transmise în timp util.
Relaţiile cu media, analiştii financiari, investitorii şi
autorităţile

sunt

gestionate

exclusiv

de

funcţiile

desemnate special în acest sens. Angajaţii trebuie să
se abţină de la oferirea de informaţii despre Grup sau
de documente cu orice fel de conţinut,
acesti

terti,

cu

excepţia

care sunt autorizaţi să o facă.
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către

situaţiei

în

Postarea de informaţii pe reţelele de socializare,
precum Linkedin®, Facebook®, Twitter®
etc.
presupune răspândirea de date către o gamă largă de
subiecţi. Astfel, trebuie să fim foarte atenţi în ceea ce
priveşte divulgarea de informaţii despre Grup, atunci când
utilizăm site-urile media de socializare.
AMINTEŞTE-ŢI

Angajaţiilor li se cere să se abţină de la comentarii publice asupra zvonurilor despre Grup, dacă acestea nu sunt
confirmate din surse oficiale.

Măsurile împotriva spălării banilor, împotriva finanţării terorismului şi sancţiunile internaţionale
Grupul este angajat în lupta internaţională împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, opunându-se
oricărei acţiuni ce poate fi bănuită că susţine astfel de infracţiuni.
Angajaţii responsabili trebuie să obţină şi să păstreze informaţii adecvate asupra clienţilor şi surselor fondurilor
disponibile pentru tranzacţii şi supuse politicilor Grupului sau legislaţiei în vigoare.
În orice moment, Angajaţii care suspectează că cealaltă parte încearcă să utilizeze produsele şi serviciile Grupului
în scopuri ilegale, precum spălarea de bani sau finanţarea terorismului, trebuie să informeze prompt managerul
desemnat pentru aceste raportări despre situaţia în cauză.
Angajaţii responsabili trebuie să posede cunoştinţe complete şi actualizate despre astfel de măsuri restrictive
adoptate de Guvernul local şi de organizaţiile internaţionale împotriva anumitor ţări, persoane, bunuri sau servicii.

Consultaţi „Politica Grupului împotriva spălării banilor”
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Prevederi finale

Adoptarea şi distribuţia
Codul a fost aprobat de către Consiliul Director al Assicurazioni Generali S.p.A.
Directorul executiv al Grupului este responsabil pentru adoptarea Regulamentului
Grupului.
Codul şi Regulamentul Grupului sunt adoptate de organismele de supraveghere, de cele de
conducere sau de cele administrative ale fiecărei companii a Grupului.
Directorii executivi sunt responsabili pentru supravegherea implementării lor în concordanţă cu
cerinţele legale locale.
Codul înlocuieşte orice alt cod de conduită existent în cadrul Grupului. Toate politicile interne
trebuie să se conformeze prevederilor Codului.
În situaţia în care Codul şi Regulamentul Grupului intră în conflict cu legislaţia locală, aceste
contradicţii trebuie raportate prompt către Departamentul de Conformitate al Grupului, pentru
a se asigura o rezolvare optimă.
Departamentul de Conformitate al Grupului este responsabil cu propunerea de revizuiri ale
Codului adresate Consiliului, astfel încât Codul să fie în permanenţă actualizat..
Pentru a ne asigura că este uşor accesibil şi disponibil opiniei publice, Codul este tradus în
toate limbile ţărilor unde Grupul operează şi este publicat pe site-ul web corporatist al Grupului
— www.generali.com – precum şi pe site-urile web ale fiecărei companii a Grupului.
Formarea
Pentru a garanta faptul că acest Cod şi Regulamentul Grupului sunt înţelese în mod adecvat
şi aplicate corespunzător, trebuie organizate anual programe de conformitate formative, atât
introductive, cât şi recapitulative.
Directorii executivi încurajează o informare larg răspândită legată de Cod şi de Regulamentul
Grupului, si asigura implicarea tuturor Angajaţilor în programele de conformitate formative.
Directorii executivi se asigură că fiecare Angajat deţine un exemplar al Codului.
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Grupul Generali
Codul de Conduită
Aprobat de Consiliul Director al
Assicurazioni Generali S.p.A. în data
de 14 decembrie 2012.

