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Introducere

Am o îngrijorare

Puteți utiliza acest document pentru a vă pregăti înainte de a vă manifesta o
îngrijorare - de la observarea unei probleme și inițierea unei conversații până la ce
să vă așteptați dacă apelați linia de asistență Aegon Speak Up sau dacă
preocuparea dvs. este investigată. Puteți face click cu ușurință printre diferitele
etape ale procesului Speak Up.
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Despre ce puteți vorbi deschis?

Ar trebui să vă manifestați

Ceva care poate duce la o

În special atunci când o astfel de

îngrijorarea atunci când bănuiți

încălcare gravă

conduită reprezintă un pericol

sau observați
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pentru

o conduită ilegală,

a legilor și reglementărilor aplicabile,

dvs. și colegii dvs.,

lipsită de etică sau

a Codului nostru de conduită,

necorespunzătoare în alt
fel

a politicilor și procedurilor interne.

poziția noastră financiară și
reputație, sau

.

clienții și acționarii noștri.
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care implică Aegon.
Sau când un astfel de
comportament reprezintă un
pericol pentru
viață și proprietate, în general,

Se desfășoară o
investigație

•sistemul financiar sau
•interesul public.
.
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IAm o îngrijorare

Vorbiți așa cum vă simțiți cel mai confortabil
A vorbi deschis înseamnă să vă manifestați îngrijorarea așa cum vă simțiți cel mai confortabil. În mod ideal ar trebui să facă parte
din diagolul de la serviciu de zi cu zi și ar trebui să înceapă cu o conversație cu managerul dvs. direct sau superior, HR,
Conformitate, Risc sau Audit intern. Dacă acest lucru nu este posibil, puteți să vă manifestați îngrijorarea în siguranță,
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confidențial sau anonim, folosind Aegon Speak Up.

Call the helpline

Când trimiteți raportul, sunt

Pentru a vorbi cu cineva din afara companiei, puteți apela o linie dedicată de asistență

create imediat un număr de

gratuită 24/7 și puteți face o sesizare telefonică cu un Operator de Conformitate

acces confidențial și o parolă,

instruit. Accesați site-ul

www.aegon.com/speakup pentru numerele de telefon.

astfel încât să puteți verifica
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starea raportului, să vizualizați

Raportează online

mesaje sau să comunicați cu un

Dacă nu vă simțiți confortabil vorbind cu un operator în direct, puteți utiliza raportarea

coordonator Aegon Speak Up.

online. Puteți introduce informațiile într-un formular online și, astfel, puteți să vă
gândiți la ce ați scris și să revizuiți. Accesați

www.aegon.com/speakup/report
.

Se desfășoară o
investigație

Raportează în persoană, în apropiere (raportare de tip open-door)
Când vă împărtășiți preocupările direct cu managerul dvs., reprezentantul HR sau
Compliance, aceștia pot face un raport în numele dvs.
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Care sunt pașii?
Sesizarea

Evaluare

După ce faceți o sesizare, primiți

Coordonatorul Speak Up va evalua:

un e-mail de confirmare în termen de

ce probleme sunt ridicate în

48 de ore după înregistrarea lui, și

sesizarea dvs. pentru a determina
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răspunsul corect
câteva informații despre cum decurg

riscul ca identitatea dvs. să fie

lucrurile pe tot parcursul procesului.

dezvăluită în timpul unei investigații
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În funcție de rezultat, Coordonatorul
Speak Up vă va spune dacă sunt

dacă există riscul de represalii

necesare măsuri suplimentare de

pentru dvs. sau pentru alte persoane

sprijin sau protecție.

menționate în raportul dvs.
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La ce vă puteți aștepta?
Dacă există motive
suficiente pentru a
continua, Aegon
va desfășura sau solicita o anchetă
oficială sau o anchetă independentă;

Odată ce faptele au fost
evaluate, persoana care
investighează preocuparea
dvs. va pregăti un raport
scris care prezintă:

În cazul în care se ajunge la
concluzia că faptele sesizate în
raport sunt (parțial) confirmate,
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conducerea va decide care sunt
măsurile cele mai potrivite de
remediere și/ sau disciplinare

sau
va trimite problema autorităților

problemele care au fost anchetate,

pentru investigații suplimentare.

dovezile colectate,

pentru a o stopa și a preveni
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repetarea acestora.

constatările,
dacă au existat îngrijorări cu privire
la acțiunile dăunătoare întreprinse
împotriva dvs. sau a altor persoane
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implicate în anchetă.
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Ce se va întampla?
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Veți primi actualizări periodice cu privire la ceea ce se face ca
răspuns la raportul dvs.
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După finalizarea anchetei, vă vom informa care este
rezultatul și ce măsuri de management au fost întreprinse sau
propuse cu privire la raportul dvs.

Cu toate acestea, uneori necesitatea confidențialității ne poate

Fac o sesizare

împiedica să vă oferim detalii specifice.

Manifestarea deschisă a unei îngrijorări poate provoca un amestec
de emoții. Poate fi complex și vă puteți simți descurajat. Vă punem
la dispoziție consiliere sau coaching. Vă rugăm să contactați

Se desfășoară o
investigație

departamentul local de Resurse Umane pentru mai multe
informații.
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Pregătiți-vă cu setul de instrumente Speak Up
Vă recomandăm să utilizați

Aegon Speak Up Toolkit

IAm o îngrijorare

Link-uri utile
Scanează QR codul pentru a instala aplicația

atunci când vă gândiți să faceți un raport. Setul de instrumente
este atât un site web, cât și o aplicație - pe care o puteți descărca

Aegon Code of Conduct

pe telefonul dvs. personal sau de afaceri, tabletă sau alt dispozitiv
- și vă oferă detalii despre Aegon Speak Up. Vă ghidează pas cu
pas prin tot procesul Speak Up, concentrându-se în același timp
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Aegon.com/speakup
Speak Up Policy

asupra emoțiilor dvs., pentru a vă oferi îndrumarea și informațiile
adecvate..

Speak Up Service
Fac o sesizare

De ce este important să vorbiți deschis
Dacă experimentați ceva ce simțiți că nu este în regulă, este
important să ne spuneți. O problemă despre care habar nu avem
că se întâmplă în Aegon, este o problemă pe care nu o putem

Se desfășoară o
investigație

rezolva. Și vorbind deschis, puteți preveni ca un impas să devină
o problemă mai mare. În schimb, Aegon promite să te asculte, să
acționeze și să te protejeze.

.
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