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Magatartási kódex Munich Re cégcsoport
A felelősségteljes viselkedés iránytűje a
Munich Re, az ERGO, és a MEAG részére

Magatartási kódex
Munich Re cégcsoport

Minden egyes munkatársunki felelős azért, hogyan ítéli meg a
nyilvánosság a Munich Re cégcsoportotii. Cselekedeteink
magas etikai és jogi színvonalra emelésével teremtjük meg a
bizalom légkörét és megóvjuk a cégcsoport hírnevét.
A csoport alapelveivel együttesen összefoglalva a Magatartási
kódex tükrözi értékeinket. Ezek az értékek az ENSZ Global
Compact tíz alapelvét is magukba foglalják, amelyet 2007 óta
önként betartunk. Magatartási kódex kötelező erejű a Munich
Re cégcsoport minden munkatársa számára, beleértve a
vezetőket és az igazgatósági tagokat egyaránt. Ez teszi
láthatóvá az elvárt etikai viselkedést a napi munkánkban.
A Magatartási kódex a cégcsoport egyes vállalatainál és
szervezeti egységeinél kiegészítésre kerül további
szabályokkal.

Dr. Joachim Wenning
az igazgatóság elnöke
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A Magatartási kódex témáinak
és alapelveink áttekintése
A Csoport fő filozófiája és meggyőződései öt alapelvben kerültek
megfogalmazásra, melyek elengedhetetlen keretét adják
valamennyi tevékenységünknek. Valamennyi Magatartási
kódex-beli szabályunk és utasításunk visszavezethető ezekhez
az alapelvekhez, bár egyéb, az alábbiakban bemutatottaktól
eltérő kombinációk is lehetségesek.

Alapelvek

Magatartási kódex témái

Alapvető üzleti
tevékenység

Alapüzletágunk a biztosítható kockázatok
menedzselése – tökéletességre törekszünk a
kockázatmenedzsment, kockázatelbírálás és
az aktív kockázati diverzifikáció területén.

– Törvényi és szabályozási megfelelés

Együttműködés
az ügyfelekkel
és a
kereskedelmi
partnerekkel

Cselekedeteinket ügyfeleink és kereskedelmi
partnereink szükségleteire alapozzuk, és a lehető
legjobb megoldásokat kínáljuk nekik, tudásunk,
innovatív kapacitásunk és szoros
együttműködésünk erejével.

– Összeférhetetlenségi helyzetek felelős
kezelése
– Pénzügyi bűncselekmények megelőzése

Fegyelmezett
pénzügyi
működés

Csoportunkat fegyelmezett és értékorientált
módon vezetjük - befektetéseinket
kötelezettségeinkhez igazítva és következetes
tőkemenedzsmentet alkalmazva.

– Pénzügyi szankciók betartása
– Pénzmosás megelőzése
– Bennfentes kereskedelemre vonatkozó
szabályok betartása

Csoporton
átívelő HR
management

A menedzsmentpotenciált és tudást a csoporton
belül a sokszínűség, rugalmasság és egységesítő
vezetési kultúra jegyében alkalmazzuk.

– A munkatársakkal való tiszteletteljes és elismerő
bánásmód
– Felelős vezetés

Felelősségteljes
megközelítés

Felelős viselkedésünk fenntartható értéket
teremt ügyfeleink, munkatársaink,
részvényeseink és a társadalom javára.
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– Megbízható és hiteles üzletmenet
– Tisztességes és jogszerű verseny
– Adatvédelmi, információbiztonsági, és
titokvédelmi megfelelés

– Vállalati felelősségvállalás (CR)
– A környezetvédelmi, társadalmi és vállalat
irányítási körülmények figyelembevétele (ESG)
– A megfelelő eljárás adományok és szponzoráció
esetén
– A külső kommunikáció szabályainak betartása
– Adójog
– A Munich Re vállalati eszközeinek védelme
– Visszaélés bejelentés (whistleblowing)
– Szabályszegések kezelése
– Munkatársak védelme

A törvényeknek és a szabályoknak
való megfelelés

Cégcsoportként célunk az, hogy…

A törvényeknek és a szabályoknak való megfelelés az adott
törvénykezési területeken alapvető részét képezi
üzletmenetünknek. Valamennyi munkatársunk köteles
betartani a jogszabályokat és a felügyeleti hatóságok
működésünkre vonatkozó rendelkezéseit. Ugyanez
vonatkozik a belső utasításokra is. A vezetők felelősek a
Magatartási kódex és a belső utasítások kommunikációjáért
és betartatásáért felelősségi körükön belül.

… munkatársaink valamennyi döntése és cselekedete
megfeleljen az alkalmazandó jogszabályoknak,
felügyeleti hatóságok által hozott rendelkezéseknek
és a belső utasításoknak;
... munkatársaink valamennyi szabályról megfelelően
informáltak legyenek;
... a felettesek és/vagy felelős kapcsolattartókiii
információt kapjanak, amennyiben arra utaló jelek
mutatkoznak, hogy a jogszabályok vagy a belső
utasítások megszegésre kerültek.

Nem veszünk részt olyan üzletetekben melyek szándékosan
megszegik vagy megkerülik a jogszabályokat vagy a felügyeleti
hatósági előírásokat.

Felelősségteljes és tisztességes üzleti
gyakorlat
Valamennyi munkatársunktól elvárjuk, hogy megóvják a
Munich Re hírnevét napi munkájuk során, és elkerüljenek
minden olyan magatartást, amely a cégcsoport egy vagy
több tagjának hírnevét csorbítaná. Kifejezetten elvárjuk
munkatársainktól, hogy maguk is tisztességesen és
felelősségteljesen járjanak el.

Munkatársként számomra ez azt jelenti…
...napi munkám során értékelem, hogy
cselekedeteim és döntéseim mindig összhangban
vannak-e a betartandó szabályokkal;
...szem elött tartom, hogy cselekedeteim nem érintike kedvezőtlenül a Munich Re cégeit;
...kétség esetén konzultálok feletteseimmel vagy a
felelős kapcsolattartóimmal.

Elköteleztük magunkat a korrekt és nyílt ügyfél, üzleti és
értékesítési partnerkezelés mellett. Arra törekszünk, hogy a
lehető legjobb tanácsot adjuk ügyfeleinknek abból a célból,
hogy informált, ésszerű döntést tudjanak hozni, amely
legjobban megfelel érdekeiknek. Az üzleti partnerek és
ügyfeleink tekintetében felmerülő összeférhetetlenséget kerülni
kell, amennyiben pedig ez nem lehetséges, úgy megfelelően
kezelni kell. A korábbi vagy jelenlegi ügyfelek panaszait
tisztességes módon és késedelem nélkül kell kezelni.
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Alapvető üzleti tevékenység

Tisztességes és jogszerű verseny
Tisztességes és jogszerű eszközökkel versenyzünk a piacon.
Minden munkatárs köteles betartani a nemzeti és nemzetközi
versenyjogi és kartellellenes szabályokat.
Tekintve, hogy a versenyjogi és kartellellenes törvények
nagyon összetettek, a felelős kontaktszemélyekkel való
konzultáció elengedhetetlen, amennyiben bármi kétely merül
fel egy adott üzleti versengés megengedhetőségével
kapcsolatosan. A fentiek mellett az esetleges kiegészítő,
cégspecifikus követelményeket és belső utasításokat is be kell
tartani.

Adatvédelmi, információbiztonsági, és
titokvédelmi megfelelés
Ügyfeleink és munkatársaink személyes adatainak védelme
elengedhetetlen, ezért megtartjuk üzleti és értékesítési
partnereink céges információit és saját üzleti titkainkat, ha azt
szeretnénk, hogy megbízható és szavahihető partnerként
tekintsenek ránk. Ez valamennyi munkatárs kötelessége.
Minden munkatárs köteles a titoktartásra valamennyi céges
ügy tekintetében, amennyiben nem feltételezhető, hogy az
adott információ már publikus. Valamennyi információt
bizalmasan kell kezelni, hacsak nem kifejezetten külső
publikációra szánt és annak besorolt információról beszélünk.
A Munich Re olyan szervezeti folyamatokat és technikai
biztonsági intézkedéseket vezetett be csoport szinten,
amelyek megvédik a bizalmas információkat. Ezenfelül
rendszeres képzést nyújtunk és intézkedéseket teszünk a
tudatosság fokozására. Ezek segítenek biztosítani, hogy
bizalmas adataink megfelelően védettek legyenek a
jogosulatlan hozzáférés, a rosszhiszemű felhasználás, a
manipuláció, valamint az adatvesztéssel szemben. A fentiek
mellett az esetleges kiegészítő, cégspecifikus
követelményeket és belső utasításokat is be kell tartani.
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Cégcsoportként célunk az, hogy...
...csak tisztességes üzleti versenybe bocsátkozhatunk;
...el kell látnunk a munkatársakat olyan kapcsolattartó
személyekkel, akiktől bizonytalanság esetén
segítséget kaphatnak.

Munkatársként számomra ez azt jelenti, hogy...
...csak tisztességes üzleti versenybe
bocsátkozhatok;
...megbizonyosodom róla, hogy nem árulok el vagy
cserélek jogosulatlanul információt egyetlen üzleti
partneremmel sem;
...nem teszek semmilyen negatív megjegyzést
egyetlen versenytársról sem.

Cégcsoportként célunk az, hogy...
...meg kell bizonyosodnunk róla, hogy
munkatársaink ismerik, értik és megfelelnek az
alkalmazandó információbiztonsági és
adatvédelmi szabályoknak;
...el kell látnunk munkatársasinkat a megfelelő
tudással és eszközökkel, amelyekkel
betarthatják kötelezettségeiket.

Munkatársként számomra ez azt jelenti, hogy...
...csak akkor kezelek személyes adatot és egyéb
bizalmas információt, ha az szükséges és
megengedett;
... megbizonyosodom róla, hogy a felelősségi
körömbe tartozó adatok biztonságban vannak;
...megakadályozom, hogy harmadik fél hozzájusson
belépési azonosítóimhoz, és védem a
számítógépemet, mobil eszközeimet, valamint
adattároló eszközeimet lopás és jogosulatlan
használat ellen;
... munkaállomásom elhagyásakor elzárom azon
dokumentumokat, melyek bizalmas információt
tartalmaznak;
... nem kerülöm meg a biztonsági intézkedéseket és
betartom a belső folyamatokat.

Összeférhetetlenségi helyzetek
felelős kezelése
El kell kerülni azokat a helyzeteket, amelyek a személyes
érdekek, és a Munich Re, ügyfeleink, üzleti és kereskedelmi
partnereink közötti érdekellentéthez vezethetnek. A lehetséges
összeférhetetlenségi helyzeteket minél előbb azonosítani kell
és azokat szakmailag és tisztességesen kell feloldani.
Általános szabály, hogy minden munkatársnak a
munkaköréhez kapcsolódó személyes érdekeit fel kell
tárnia feletteseinek. Kétség esetén a Megfelelőséggel iv való
konzultáció a helyes lépés.
Összeférhetetlenség léphet fel például meghívások vagy
ajándékok elfogadása, vagy adása esetén. Nem
megengedett pénzeszközt adni vagy elfogadni (például
készpénz, csekk, banki utalás). Hivatalnokok, politikusok és
közintézmények képviselői részére nem lehet felajánlani
ajándékokat, meghívásokat vagy egyéb szívességeket,
amelyek megkérdőjelezhetik tisztességességüket vagy
függetlenségüket. A Megfelelőség előzetes jóváhagyása
nélkül ezen hivatalnokoknak semmiféle juttatás nem
ajánlható fel.

Cégcsoportként...
...valamennyi cég munkatársának elérhetővé kell
tennünk a szabályokat és irányelveket, hogy
azokból tájékozódhassanak, mielőtt valamilyen
szívességet elfogadnak vagy kínálnak;
…meg kell bizonyosodnunk, hogy ezek a szívességek
nem okoznak összeférhetetlenséget, és hogy
ezeket folyamatosan ellenőrzik megfelelőség és
társadalmi elfogadottsági szempontokból.

Munkatársként számomra ez azt jelenti, hogy...
…feletteseim vagy a Megfelelőség tudomására
hozom, ha munkám során összeférhetetlenséget
tapasztalok.
…csak az alkalmazható szabályok keretében
adok/fogadok el ajándékokat és meghívásokat.

Az érdekellentétekkel, ajándékozással és meghívásokkal
részletesen foglalkozhatnak egyéb specifikus belső
utasítások, amelyeket szintén be kell tartani.
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Együttműködés az ügyfelekkel
és a kereskedelmi partnerekkel

A pénzügyi bűnözés megelőzése
A Munich Re cégcsoport a zéró tolerancia elvét alkalmazza,
és intézkedéseket foganatosít a csalás megakadályozására,
észlelésére, illetve a megfelelő reagáláshoz. A pénzügyi
bűnözés többek között magában foglalja a vesztegetést, a
bizalommal való visszaélést, a csalást, az adóelkerülést, a
könyvelés hamisítását és a támogatásokkal való visszaélést.
Minden üzleti tranzakciót megelőzően a Munich Re cégcsoport
tagjainak munkatársai megfelelően informálódnak az ügyfélről,
üzleti környezetéről, és az adott tranzakció céljáról.
Ha bármilyen illegális tevékenység gyanúja merül fel, a
munkatársaknak késedelem nélkül értesíteniük kell
feletteseiket vagy az arra illetékeseket. Ha annak
törvényességével kapcsolatban bármilyen kétely felmerül, az
ügyletet meg kell tagadni és a vonatkozó belső
szabályzatokat kell alkalmazni. A fentiek mellett az esetleges
kiegészítő, cégspecifikus követelményeket és belső
utasításokat is be kell tartani.

6

Magatartási kódex Munich Re cégcsoport

Cégcsoportként célunk az, hogy...
…megvédjük munkatársainkat, ügyfeleinket és üzleti
partnereinket a pénzügyi bűnözés
következményeitől;
…munkatársainkat ellássuk a megfelelő eszközökkel
ahhoz, hogy már korai szakaszában felismerjék és
jelenteni tudják a pénzügyi bűnözést;
…módszeresen kivizsgáljuk a büntetendő
tevékenységet és megtegyük a megfelelő
lépéseket.

Munkatársként számomra ez azt jelenti, hogy...
…elsajátítom az alkalmazandó szabályokat,
beleértve azokat, amelyeket a munkáltató a
pénzügyi bűnözésre vonatkozólag hozott;
…a munkáltató által biztosított információkat aktívan
felhasználom;
…ha bármilyen gyanúm támad, bizalmasan közlöm
azt az illetékesekkel.

A pénzügyi szankciók betartása
A szankciók politikai indíttatású, kereskedelmi, tőke vagy más
pénzeszközök feletti rendelkezésre vonatkozó jogi
korlátozások. Ezeket a jogszabályokat főleg az Egyesült
Nemzetek Szervezetének határozatai alapján alkotják meg az
egyes államok, vagy az Európai Unió, amelyeket rendszeresen
felülvizsgálnak.
A szankciók szándékos vagy gondatlan megsértése
büntetőjogi következményekkel és/vagy a cég
megbírságolásával járhat, melyet egyéb kereskedelmi és jogi
következmények is követhetnek, mint például bizonyos üzleti
tevékenységek gyakorlásának tilalma és a piaci hozzáférés
korlátozása (különösen az USA részéről). Mivel a szankciók
betartásának kötelezettsége mind a jogi, mind a természetes
személyekre vonatkoznak, a Munich Re cégcsoport
vállalatainak és munkatársainak figyelembe kell venniük
ezeket a pénzügyi szankciókat minden egyes céges ügylet
tekintetében. A fentiek mellett az esetleges kiegészítő,
cégspecifikus követelményeket és belső utasításokat is be
kell tartani.

Cégcsoportként...
…el kell látnunk az érintett munkatársakat a jogi
szabályzással kapcsolatos információkkal és meg
kell ismertetnünk őket a cégspecifikus gyakorlattal a
pénzügyi szankciók és a pénzmosás tekintetében.

Munkatársként számomra ez azt jelenti, hogy...
…betartom azon szabályokat, amelyek a pénzügyi
szankciókra és a pénzmosás megelőzésére
vonatkoznak;
…amikor megalapozott gyanúm támad a pénzmosás
elleni szabályok vagy pénzügyi szankciók
megsértésére, értesítem feletteseimet, vagy az
illetékeseket.

A pénzmosást megakadályozó
intézkedések
A Munich Re cégcsoport nem használható fel pénzmosásra,
vagy a terrorizmus finanszírozásának céljából. A Munich Re
cégcsoport bizonyos cégeire speciális szabályok vonatkoznak
ebben a tekintetben, és ezen cégek munkatársainak ezeket
ismerniük kell, és ennek megfelelően kell eljárniuk. Ez az
egyetlen módja annak, hogy cégünk elkerülje a törvénnyel
való összeütközést. A fentiek mellett az esetleges kiegészítő,
cégspecifikus követelményeket és belső utasításokat is be kell
tartani.
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Fegyelmezett pénzügyi működés

A bennfentes kereskedelemre
vonatkozó szabályok betartása
A Munich Re a német tőzsdén jegyzett cég, ezért a nem
publikus információ, amely hatással lehet a részvények
árára -másnéven a bennfentes információ - csak bizonyos
munkatársak részére közölhető.
Általános szabályként azon munkatársak, akik a Munich Re
részvénytársaság vagy más tőzsdén jegyzett cégek
tekintetében bennfentes információ birtokába juthatnak,
nem kereskedhetnek az adott cég részvényeivel vagy
pénzügyi eszközeivel. Ezek a bennfentes személyek nem
oszthatnak meg információt harmadik féllel felhatalmazás
nélkül kivéve, ha azt munkájuk, szakmájuk, kötelezettségük
szokásos módon történő gyakorlása megkívánja. A
Megfelelőséget értesíteni kell mielőtt bennfentes információ
kerül továbbításra, azért, hogy az információt megismerő
munkatársat értesíthessék a bennfentes kereskedelmet
érintő jogi előírásokról. A befektetési tanácsadás és
bennfentes kereskedelmi tranzakciókban való segédkezés
ugyanúgy tilos, mint a tranzakció visszavonása bennfentes
információ hatására.
Ezenfelül bizonyos vezetői tranzakciókhoz, az úgynevezett
menedzseri tranzakciókhoz, jogilag nyilvánosságra hozatali
követelmények kapcsolódnak a részvénypiaci
transzparencia biztosítása érdekében. A fentiek mellett az
esetleges kiegészítő, cégspecifikus követelményeket és
belső utasításokat is be kell tartani.
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Cégcsoportként célunk az, hogy...
… munkatársaink megfeleljenek a bennfentes
információ kezelésére vonatkozó szabályoknak;
…munkatársaink felismerjék az olyan információt,
amely bennfentes információnak felelhet meg.

Munkatársként számomra ez azt jelenti, hogy...
…felhatalmazás nélkül nem osztok meg bennfentes
információt;
…nem használok bennfentes információt pénzügyi
tranzakcióhoz és pénzügyi tanácsadáshoz;
… betartom a részvénykereskedési
időkorlátozásokat és megszolgálási időszakokat a
Munich Re részvény- és értékpapír
tranzakcióinak, egyéb pénzügyi eszközeinek
kereskedelme tekintetében, a rám vonatkozó
szabályok mértékéig;
...amennyiben kétségeim támadnak, felveszem a
kapcsolatot a Megfelelőséggel.

A munkatársakkal való tiszteletteljes
és elismerő bánásmód
Munkatársainktól elvárjuk minden személy emberi
méltóságának, magánéletének és személyiségi jogainak
tiszteletét. Nem tűrjük a fogyatékosságon, koron, nemen,
nemzeti vagy társadalmi származáson, nemi identitáson,
politikai véleményen, nemzetiségi, vallási vagy egyéb alapon
történő megkülönböztetést, valamint a szexuális vagy egyéb
zaklatást, a sértő bánásmódot, a társadalmilag nem
elfogadható viselkedést, a megfélemlítést, az erőszakot vagy
az azzal való fenyegetést.

Felelős vezetés

Cégcsoportként célunk az, hogy...
...támogassuk a sokszínűséget, és magunk is
ennek megfelelően járjunk el, mind a cégen
belül, mind a nyilvánosság előtt;
...vezetőink magatartása példaként szolgáljon
munkatársaik és kollégáik számára.

Munkatársként számomra ez azt jelenti, hogy...
…támogatom azt a vállalati kultúrát, ahol az
etikusan megkérdőjelezhetetlen viselkedés elvárt,
becsült, és mindenki által képviselt;
… kollégáimat, üzleti és kereskedelmi partnereimet
tisztességesen és tisztelettel kezelem.

Megfelelőségi kultúránk alapkövei és szerepmodelljei a
menedzsereink és vezetőink, akiktől elvárjuk, hogy
beosztottaikért felelősséget vállaljanak, és az üzleti célokat a
megfelelő magatartással érjék el. Viselkedésük tükrözni hivatott
a beosztottaik felé támasztott elvárásaikat.

Magatartási kódex Munich Re cégcsoport
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Vállalati felelősségvállalás (Corporate
responsibility - CR)
Követjük a Munich Re vezérgondolatát a kockázat értékké
változtatásáról. Ezért foglalkozunk a globális kihívásokkal, és
használjuk tudásunkat, szakértelmünket és kreativitásunkat
innovativ és fenntartható megoldások megteremtésére. A
törvény által előírtakat túlhaladjuk, és elköteleztük magunkat
még magasabbra törő célok elérésére, mint például az ENSZ
Globális Megállapodás (United Nations Global Compact
mellékletként csatolva), az ENSZ Felelős Befektetési Elvek
(Principles for Responsible Investment (PRI), és az ENSZ
Fenntartható Biztosítás Alapelvei (the Principles for Sustainable
Insurance (PSI).

A környezetvédelmi, társadalmi és
vállalat irányítási szempontok
figyelembevétele (Environmental, Social
and Governance - ESG)
A környezetvédelmi, társadalmi és vállalat irányítási
szempontokat módszeresen figyelembe vesszük a teljes
értékláncolatban a biztosítási szerződéskötés és a szolgáltatási
tevékenységen keresztül a vagyonkezelésig bezárólag.
Proaktív környezetvédelmi managementet alkalmazunk a széndioxid lábnyomunk csökkentésére. Emellett oktatási, társadalmi
és kulturális projekteket támogatunk világszerte, különböző
helyeken. Ezen elkötelezettségeinknek az a célja, hogy
erősítsék munkatársaink, ügyfeleink, üzleti és kereskedelmi
partnereink belénk vetett bizalmát. Az üzletmenet valamennyi
területén speciális bizottságok vagy szervezeti egységek
működnek, amelyek vizsgálják működésünk esetleges negatív
következményeit a társadalomra, a környezetre, és társadalmi
megítélésünkre, és amelyekhez
fordulhatunk és kell is fordulnunk, amennyiben kétségeink
merülnek fel.
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Cégcsoportként célunk az, hogy...
...viselkedésünkkel pozitívan járulunk hozzá a
környezetvédelmi és társadalmi ügyekhez;
…betartsuk az ESG alapelveit a fenntartható
gazdasági fejlődésért;
…projekteket finanszírozzunk és világszerte
együttműködjünk partnereinkkel a társadalmi
változások elősegítése érdekében.

Munkatársként számomra ez azt jelenti, hogy...
… munkám során szem elött tartom az ESG
szempontjait;
… felveszem a kapcsolatot az illetékes
bizottságokkal, ha a hírnevünket valami
veszélyeztetné;
…a munkám során hozott döntéseim aktívan
támogatják a környezetvédelem és a
klímavédelem célkittűzéseit.

Felelősségteljes megközelítés

A megfelelő eljárás adományok és
szponzoráció esetén
Az adományok önkéntes - pénzbeli vagy más jellegű hozzájárulások a Munich Re cégcsoport részéről,
amelyekért lehetséges, hogy nem kapunk semmit
viszonzásul, csupán társadalmi elkötelezettségünket
fejezik ki.
Adományozás vagy szponzoráció esetén a
cégspecifikus követelményeket és belső utasításokat
is be kell tartani.

A külső kommunikáció szabályainak
betartása
Csak a Munich Re cégcsoport vezető tisztségviselői, vagy
az erre kijelölt munkatársai bocsájthatnak ki hivatalos
közleményeket a média részére, vagy kommunikálhatnak a
médiával és a részvényesekkel. Bármely külső felkérés
továbbítandó az erre jogosult munkatársaknak.

Cégcsoportként célunk az, hogy...
... adományozás és szponzoráció esetén betartom az
alkalmazandó belső szabályokat;
… aktívan és hatékonyan kommunikáljuk a külső
partnerek felé a számukra fontos információkat, és
szakmai kapcsolati pontokat kínáljunk részükre.

Munkatársként számomra ez azt jelenti, hogy...
… adományozás és szponzorálás jóváhagyása
tekintetében betartom az alkalmazandó
szabályokat, és kérdés estén egyeztetek a
felelősökkel;
…a külső partnerekkel történő kommunikációmban
mindig figyelek arra, mely információt lehet és kell
feltárnom;
…a hivatalos közlendőket mindig rábízom a
kifejezetten erre a célra kijelölt és ezzel megbízott
munkatársakra, azokat én magam nem közlöm,
és nem hozom nyilvánosságra.

Ugyanez vonatkozik a hatóságoknak vagy a felügyeleti
szerveknek szóló nyilatkozatok kibocsátására. Az ezen
szervezetekkel való kommunikáció csak a megbízott
munkatársakon keresztül bonyolítható.
Tiszteletben tartjuk a személyiségi jogokat, a magánélethez
való jogot, és a véleménynyilvánítás szabadságát, azonban a
munkatársaknak tudatában kell lenniük, hogy még a magánélet
területén is tekinthetnek úgy rájuk, mint a cég képviselőire.
Ezért elvárás minden munkatárs cégen kívüli magatartásával
kapcsolatban is a cég megítélésének és jó hírnevének
megóvása.
Bárki, aki a nyilvánosság szemében a Munich Re
képviselőjének tűnhet fel – például kereskedelmi vásárokon,
vagy szemináriumokon, vagy a közösségi médiában – ha
felhatalmazás hiányában jár el - világossá kell tennie, hogy
azt magánszemélyként teszi.
A fentiek mellett az esetleges kiegészítő, cégspecifikus
követelményeket és belső utasításokat is be kell tartani.

Magatartási kódex Munich Re cégcsoport
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Adójog
A Munich Re törvénytisztelő, átlátható és megbízható
adóalany. Valamennyi rá kirótt nemzeti és nemzetközi adót
és illetéket meg kell fizetni.
A Munich Re jó adózói és megbízható adófizetői megítélését
meg kell őrizni a hatóságok és a nyilvánosság előtt.
A fentiek mellett az esetleges kiegészítő, cégspecifikus
követelményeket és belső utasításokat is be kell tartani.

A Munich Re vállalati értékeinek
megóvása
A Munich Re vállalati értékeinek megóvása nemcsak anyagi
jellegű javakat, hanem a szellemi tulajdont is magában
foglalja. Ide tartoznak a szellemi alkotások, a céges
fejlesztésű szoftverek és a munkaeredmények.
Valamennyi munkatárs felelős azért, hogy ez a céges
tulajdon kizárólag jogszerű üzleti célokra kerüljön
felhasználásra és semmiképpen törvénybe ütközőre. A
munkatársaknak az esetleges kiegészítő, cégspecifikus
követelményeket és belső utasításokat is be kell tartaniuk
amikor a cég eszközeit használják, az irodai berendezéseket,
az információs és kommunikációs infrastruktúrát, valamint
akkor is amikor a külső védett ismeretet (know-how) tudnak
meg. Ezeknek a magán célú felhasználása csak abban az
esetben megengedett, ha a vonatkozó iránymutatások,
szabályzatok és speciális megállapodások értelmében
kifejezetten megengedett.
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Cégcsoportként az a célunk, hogy...
...munkatársainkkal betartassuk azokat az adózási
előírásokat, amelyek adókötelezettségünk
teljesítéséhez szükségesek.

Munkatársként számomra ez azt jelenti, hogy...
…a munkám során felmerülő adózási kérdéseket
rendezem;
…a bennük rejlő adózási kockázatokat tudatosan
felismerem;
…megfelelek az adózásra vonatkozó belső
szabályoknak;
…viselkedésemmel elősegítem a cég időben és helyes
összegben történő adózását;
…amennyiben kétségeim vannak, időben kapcsolatba
lépek az Munich Re Adó csoportjával.

Cégcsoportként az a célunk, hogy...
... a Munich Re vállalati értékeit és ezen belül is.
különösen szellemi javait megvédjük.

Munkatársként számomra ez azt jelenti, hogy...
…a rám bízott vállalati értékeket gondosan védem a
jogosulatlan hozzáféréstől és különösen a
lopástól;
…megfelelek a cég értékeinek megőrzését és
használatát előíró belső szabályzásnak;
…irodáink és épületünk védelmében járok el, sem
kulcsot, sem belépőt nem biztosítok harmadik fél
számára;
…gondoskodom a látogatók és vendégek épületen
belüli kíséretéről;
…jelentek minden, az ingatlanhoz kötődő biztonsági
vagy gyanús tevékenységet a feletteseimnek vagy
az illetékesnek

Felelősségteljes megközelítés

Visszaélés bejelentés (Whistleblowing)
A munkatársaknak értesíteniük kell feletteseiket vagy az
illetékeseket a törvény, a belső szabályzat vagy a jelen
Magatartási Kódex előírásainak megsértéséről, különösen
csalás, vesztegetés, pénzügyi jelentések meghamisítása,
vagy hasonló bűncselekmények esetén.
Ezen felül a munkatársak jelenthetik az általuk tapasztalt
cselekményeket a cég ombudsmanjának (ahol működik
ilyen), vagy az elektronikus whistleblower portálon keresztül
(ha a cégnél működik ilyen). A whistleblower portál lehetővé
teszi a Megfelelőséggel való névtelen kommunikációt. A
munkatársaknak jogában áll szabadon jelenteni ezen
eseteket a hatóságoknak vagy a felügyeleti szerveknek az
eset mibenlététől függően.
Minden bejelentés bizalmasan kezelendő. Ha a visszaélés
gyanúja megalapozott a Megfelelőség a kivizsgáláshoz
segítségül hívhatja a Belső ellenőrzést vagy az ügy
természetétől függően az adatvédelmi vagy pénzmosási
felelőst, illetve egyéb illetékest, mindvégig megtartva a kapott
információ bizalmas jellegét.

A szabályszegés kezelése
A jelen Magatartási Kódex, a jogi előírások vagy a
felügyeleti hatóságok által előírottak megszegése
csorbíthatja a Munich Re cégcsoport megítélését.
Ráadásul az ilyen esetek nyilvános szankciókhoz
(bírságok, üzleti tevékenységre vonatkozó előírások)
vezethetnek.
A Magatartási Kódex vagy más belső szabályzat
szándékos vagy gondatlan megszegése a munkavállalói
kötelezettség megszegését is jelentheti, amely munkajogi
következményekhez vezethet, ideértve a felmondást.
Minden következmény a mértékletesség és diszkrimináció
mentesség jegyében kerül alkalmazásra.

Cégcsoportként az a célunk, hogy...
…bármilyen szabályszegést teljeskörűen tisztázzunk;
…munkatársainkat ösztönözzük a szabályszegések
jelentésére;
…a szabályszegéseket jelentő munkatársainkat
megvédjük.

Munkatársként számomra ez azt jelenti, hogy...
…feletteseimnek vagy az illetékesnek jelentem az
illegális tevékenység vagy a belső szabályzat
megszegésének gyanúját;
…a szabályszegések jelentésére különböző
csatornákat vehetek igénybe (például whistleblower
portál, ombudsman).

Cégcsoportként az a célunk, hogy …
… a szabályszegést arányosan és megfelelően
szankcionáljuk;
…megvédjük azokat, akik a szabályszegést
jóhiszeműen jelzik.

Munkatársként számomra ez azt jelenti, hogy...
…teljeséggel tudatában vagyok annak, hogy a
szabályszegés, a jogi előírások megszegése, a
felügyeleti, hatósági előírások, és a Munich Re
cégcsoport belső szabályzatainak megszegése
kivétel nélkül minden esetben kivizsgálásra és
szankcionálásra kerül;
…nem kell semmiféle megtorlástól tartanom, ha
jóhiszeműen jelentek egy gyanús tevékenységet.

Magatartási kódex Munich Re cégcsoport
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Munkatársak védelme
A jóhiszeműen eljáró bejelentők nem szenvedhetnek
semmiféle hátrányt a bejelentés miatt. Természetesen ez
akkor is így van, ha a bejelentés végül megalapozatlannak
bizonyul.
A kérdéses bejelentő csak abban az esetben
szankcionálható, ha bebizonyosodik, hogy a kezdetektől
tudatában volt, vagy tudatában kellett volna, hogy legyen a
bejelentése megalapozatlanságának vagy ha a bejelentő
utóbb rájön, hogy bejelentése megalapozatlan volt, de azt
nem jelzi az illetékeseknek késedelem nélkül.
Az alaptalanul megvádolt munkatársakat nem érheti semmiféle
negatív következmény.
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Munkatárs – a Magatartási
Kódexben használt munkatárs
megjelölés magában foglalja a
női és a férfi munkavállalókat,
beleértve a vezetőket és az
igazgatósági tagokat
ii
Munkatárs – a Magatartási
Kódexben használt munkatárs
megjelölés magában foglalja a
női és a férfi munkavállalókat,
beleértve a vezetőket és az
igazgatósági tagokat
iii
Illetékes - magában foglalja
a helyi megfelelőségi
szervezeti egységet, a
cégcsoport megfelelőségéért
felelős szervezeti egységet, a
helyi belső ellenőrzést, a
cégcsoport belső ellenőrzését,
és például a Munich Re
csoport ombudsman
iv
Megfelelőség – a
Magatartási kódexben a
Megfelelőség a helyi
megfelelőségi szervezeti
egységet jelenti. Kétség
esetén a cégcsoport
megfelelőségi szervezeti
egységét kell megkeresni.
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