Protikorupční pravidla UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Základní principy
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Banka“) uplatňuje princip nulové tolerance vůči
korupci. Banka nebude tolerovat zapojení svých zaměstnanců nebo třetích stran v jakémkoliv vztahu k Bance do
korupčního jednání přímého i nepřímého. Banka nebude zaměstnancům ani dalším osobám jednajícím jejím
jménem tolerovat nabízení, slibování, vyžadování, požadování, poskytování nebo akceptování jakéhokoliv druhu
odměny za získání nelegální výhody, ani odměny za urychlení vyřízení.
Žádný zaměstnanec Banky nebude přeložen na nižší pozici, nebude potrestán nebo neutrpí jiné negativní
důsledky za své odmítnutí poskytnout nebo přijmout úplatek nebo za nahlášení skutečného případu korupce
nebo pokusu o něj, i když by takové odmítnutí mohlo vyústit ve ztrátu pro Banku.
Pokud Banka obdrží informace o podez ření na korupci, které se měl dopustit zaměstnanec nebo osoba jednající
jménem Banky, bude se touto informací zodpovědně a objektivně zabývat příslušný útvar Banky.
Banka přijala vnitřní pravidla pro boj s korupcí, která obsahují zejména následující ustanovení.

Pravidla pro boj s korupcí
Zprostředkovatelé
Třetí strany, které Banka využívá pro distribuci svých produktů nebo které poskytují Bance služby v rámci
outsourcingu uplatňují shodné postupy v boji proti korupci.
Banka při výběru takových subjektů postupuje s náležitou péčí (due diligence).
Dary, pohoštění a společenské akce
Dary, pohoště ní a pozvání na společenské akce je možné nabídnout nebo akceptovat pouze, pokud mají velmi
nízkou cenu a jsou nabízeny nebo akceptovány v průběhu běžných obchodních vztahů. Peněžité dary jsou zcela
zakázány.
Hodnota, povaha a četnost darů, pohoštění nebo společenských akcí musí odpovídat statutu příjemce, segmentu
klienta, charakteru a délce trvání obchodního vztahu atd. Dary, pohoštění a účast na společenských akcích
nesmí být nabízeny, pokud by mohly ovlivnit nebo být vnímány tak, že by mohly ovlivnit, výsledek obchodních
transakcí nebo výkon pracovních povinností, dále pokud nejsou transparentní, přiměřené, vhodně načasované a
poskytované a přijímané v dobré víře. Dar, pohoštění nebo společenskou akci, která by porušovala tato pravidla
jsou zaměstnanci banky a další osoby jednající jménem Banky povinny odmítnout.
Zaměstnancům Banky se zakazuje vyžadovat od obchodních partnerů, klientů nebo dodavatelů dary a pohoštění.
Nabídky zaměstnání
Aby nedošlo k dojmu, že nabídka zaměstnání nebo stáž by mohly být považovány za korupci, Banka na obsazení
pracovních pozic vždy vypisuje výběrové řízení.
Nabídka nebo žádost třetí strany o zaměstnání nebo stáž, adresovaná konkrétní osobě, bude považována za
událost s rizikem korupce.
Dodavatelé
Na dodávky zboží a služeb od určité hodnoty vypisuje Banka vždy výběrové řízení. Banka nebude využívat k
dodávkám zboží a služeb dodavatele nebo zhotovitele známé tím, že uplácejí nebo jsou z uplácení podezřelé.
Banka věnuje zvýšenou pozornost sledování darů a pohoštění nabízených hlavním dodavatelům a zhotovitelům a
přijímaných od těchto.
Úřední osoby
Obzvlášť obezřetně Banka postupuje v případě vztahu s úředními osobami, politickými subjekty, orgány státní
správy, kontrolními orgány a orgány dohledu.
Dary politickým subjektům jsou zakázané.
Charita a sponzoring
Banka si je vědoma své společenské odpovědnosti a jako taková poskytuje sponzorské dary a přispívá na
charitu.
Vzhledem k tomu, že příspěvky na charitu a sponzorství, především pokud je požaduje třetí strana, by se mohly
použít jako korupce, podléhají sponzorské a charitativní dary vnitřními schvalovacímu řízení Banky.
Banka vždy uzavírá smlouvu o daru, jejíž součástí nikdy nesmí být protiplněním ze strany obdarovaného. Banka
poskytuje dary otev řeně a transparentně, nejvýznamnější sponzorské aktivity banka zveřejňuje na svých
webových stránkách.
Anti-Corruption Officer
V rámci boje proti korupci zřídila Banka institut Anti-Corruption Officera, do jehož odpovědnosti mimo jiné spadá
realizace protikorupčního programu v Bance, vyšetřování podezření na korupci a poskytování poradenství
ohledně
boje
proti
korupci.
Anti-Corruption
Officera
je
možné
kontaktovat
na
adrese
proti.korupci@unicreditgroup.cz.

