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Wprowadzenie
Możesz wykorzystać tę ulotkę, aby przygotować się do 
zgłoszenia zastrzeżeń – od momentu zauważenia problemu i 
nawiązania rozmowy do tego, czego możesz się spodziewać, 
jeśli zadzwonisz na infolinię Aegon Speak Up lub jeśli Twój 
problem zostanie poddany dochodzeniu. Możesz w prosty 
sposób przejść przez poszczególne etapy procesu Speak Up.
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Mam zastrzeżenie
Jakie nieprawidłowości możesz zgłosić?

Powinieneś zgłosić swoje 

zastrzeżenia, gdy podejrzewasz lub 

obserwujesz

bezprawne, 

nieetyczne, lub 

niewłaściwe postępowanie, 

które dotyczy firmy Aegon.

Coś, co może skutkować 

poważnym naruszeniem 

obowiązujących

przepisów i regulacji, 

przepisów naszego Kodeksu 

Postępowania, 

polityk i procedur wewnętrznych. 

W szczególności, gdy takie 

postępowanie może zaszkodzić

Tobie lub Twoim współpracownikom, 

naszej sytuacji finansowej i reputacji, 

lub 

naszym klientom i udziałowcom. 

lub gdy takie 

postępowanie stanowi 

zagrożenie dla

życia i majątku 

systemu finansowego, lub 

interesu publicznego. 
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Rozmowa
Rozmawiaj, w sposób, który jest dla Ciebie najbardziej komfortowy

Zgłaszanie nieprawidłowości oznacza zgłaszanie swoich zastrzeżeń w sposób, który jest dla Ciebie najbardziej komfortowy. Najlepiej 

byłoby, gdyby zgłoszenie stanowiło część regularnego dialogu w pracy i rozpoczęło się od rozmowy z bezpośrednim przełożonym lub 

przełożonym wyższego szczebla, działem kadr, działem ds. zgodności z przepisami, działem ds. ryzyka lub działem audytu wewnętrznego. 

Jeśli nie jest to możliwe, możesz bezpiecznie, poufnie lub anonimowo zgłosić swoje zastrzeżenie za pośrednictwem programu Aegon 

Speak Up.

Zadzwoń na infolinię
Aby porozmawiać z kimś spoza firmy, możesz zadzwonić na dedykowaną, 
całodobową, bezpłatną infolinię i dokonać zgłoszenia telefonicznego u 
przeszkolonego (zewnętrznego) Operatora ds. Zgodności z Przepisami. Numery 
telefonów znajdują się na stronie www.aegon.com/speakup .

Zgłoszenie online
Jeśli nie czujesz się komfortowo rozmawiając z operatorem na żywo, możesz skorzystać 
z opcji zgłaszania online. Możesz wpisać informacje do formularza online i poświęcić 
trochę czasu na przemyślenie i przejrzenie tego, co napisałeś. Odwiedź stronę 
www.aegon.com/speakup/report.

Zgłoszenie osobiste, przez pełnomocnika (zgłoszenie otwarte)

Kiedy dzielisz się swoimi zastrzeżeniami bezpośrednio ze swoim przełożonym, działem 
kadr lub działem ds. zgodności z przepisami, mogą oni sporządzić zgłoszenie w Twoim 
imieniu.

Podczas przesyłania zgłoszenia 

tworzony jest poufny numer 

dostępu i hasło, dzięki czemu 

można sprawdzić status zgłoszenia, 

wyświetlić wiadomości lub 

skontaktować się z Koordynatorem 

Speak Up firmy Aegon.
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Przygotowanie zgłoszenia
Jakie są etapy przygotowania zgłoszenia?

Zgłoszenie

W ciągu 48 godzin od dokonania 

zgłoszenia, otrzymasz

e-maila potwierdzającego, że Twoje

zgłoszenie zostało otrzymane, oraz

więcej informacji o tym, czego możesz 

się spodziewać w trakcie całego 

procesu. 

Ocena

Koordynator Speak Up oceni:

jakie kwestie zostały poruszone w 

Twoim zgłoszeniu w celu określenia 

właściwej odpowiedzi 

ryzyko ujawnienia Twojej tożsamości 

podczas dochodzenia  

czy istnieje ryzyko odwetu na Tobie lub 

innych osobach w związku z Twoim 

zgłoszeniem. 

W zależności od wyniku, Koordynator 

Speak Up omówi z Tobą, czy 

potrzebne są dodatkowe środki 

wsparcia lub ochrony.
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Dochodzenie w toku
Czego możesz się spodziewać?

Jeśli istnieją wystarczające 
powody, aby podjąć 
działania, Aegon

przeprowadzi lub zleci przeprowadzenie 

formalnego lub niezależnego 

dochodzenia; lub 

przekaże sprawę do właściwego organu 

w celu dalszego postępowania.

Po ustaleniu faktów osoba 
prowadząca dochodzenie 
sporządzi pisemne 
sprawozdanie opisujące:

kwestie, które były przedmiotem 

dochodzenia, 

zebrane dowody, 

ustalenia, 

czy istniały jakiekolwiek obawy lub 

dowody dotyczące szkodliwych działań 

podjętych przeciwko Tobie lub innym 

osobom zaangażowanym w 

dochodzenie.

W przypadku stwierdzenia, że 

zgłoszone zastrzeżenie jest 

(częściowo) uzasadnione, 

kierownictwo podejmie decyzję o 

zastosowaniu odpowiednich środków 

zaradczych i/lub dyscyplinarnych, aby 

je powstrzymać i zapobiec jego 

ponownemu wystąpieniu.
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Po zgłoszeniu nieprawidłowości
Co się stanie?

Będziesz otrzymywał regularne informacje na temat statusu 

Twojego zgłoszenia. 

Po zakończeniu dochodzenia poinformujemy Cię o jego wyniku oraz 

o tym, jakie działania zostały podjęte lub zaproponowane przez

kierownictwo w związku z Twoim zgłoszeniem.

Czasami jednak konieczność zachowania poufności uniemożliwia 

nam podanie szczegółów sprawy.

Zgłoszenie nieprawidłowości może wywołać mieszane emocje. 

Może to być skomplikowane i zniechęcające. Możesz skorzystać z 

doradztwa lub coachingu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj 

się z działem kadr.
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Przygotuj się z Zestawem Narzędzi Speak Up Przydatne linki

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację 

Kodeks Postępowania 

firmy Aegon 

Aegon.com/speakup

Polityka Speak Up

Usługa Speak Up

Podczas przygotowywania zgłoszenia zalecamy skorzystanie z 
Zestawu Narzędzi Aegon Speak Up . Z zestawu narzędzi można 
skorzystać zarówno na stronie internetowej, jak i w aplikacji – którą 
można pobrać na telefon osobisty lub służbowy, tablet lub inne 
urządzenie – która zawiera szczegółowe informacje o programie 
Aegon Speak Up. Przeprowadzi Cię przez każdy etap procesu 
Speak Up, skupiając się jednocześnie na Twoich emocjach, aby 
zaoferować Ci odpowiednie wskazówki i informacje. 

Dlaczego warto zgłaszać nieprawidłowości

Powinieneś zgłosić nam wszystko, co wydaje Ci się niewłaściwe. 
Problem, o którym nie wiemy, to problem, którym nie możemy się 
zająć. 

Zgłaszając nieprawidłowości można zapobiec eskalacji 
problemów. Firma Aegon obiecuje, że będzie Cię słuchać, działać 
i chronić.




