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Scrisoare din partea Directorului Executiv

“Scopul nostru este să
ajutăm oamenii să obțină
siguranța financiară pe
viață.”

Lard Friese
Director Executiv Aegon N.V.
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Scrisoare din partea Directorului Executiv
Dragi colegi,
În Aegon, scopul nostru este acela de a ajuta oamenii să aibă o viață sigură din punct de vedere financiar.
Codul de conduită Aegon ne ajută să ne îndeplinim scopul, deoarece descrie și explică valorile noastre,
principiile și regulile de afaceri, ne ghidează în activitatea noastră de zi cu zi.
Deoarece afacerea noastră se bazează pe încredere, respect și integritate, Codul de conduită Aegon este
un cadru obligatoriu pentru a modela acțiunile tuturor celor care lucrează pentru Aegon. Având la bază
legislația internațională, drepturile omului și convențiile de muncă, Codul vă ajută să vă asigurați că, atât
voi, cât și cei cu care lucrați, acționați etic și responsabil.
După citirea acestui document, ar trebui să înțelegeți complet Codul și să îl respectați în permanență.
Același lucru este valabil pentru toți ceilalți din Aegon. Dacă aveți întrebări sau îndoieli sau dacă
observați un comportament care nu este în conformitate cu Codul nostru, vă rugăm să vorbiți deschis.
Promitem că vom asculta și vom acționa.
Datorită Codului nostru de conduită, continuăm să ne câștigăm dreptul de a servi clienții din întreaga
lume și de a face acest lucru cu integritate.
Lard Friese,
CEO Aegon N.V.
Iunie 2020
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Scopul nostru

Scopul nostru
Scopul nostru la Aegon este să ajutăm oamenii să obțină siguranță financiară pe viață.
Pentru a ne atinge scopul, trebuie să fim un partener de încredere, pe termen lung
pentru clienții noștri, oferindu-le soluții financiare care sunt transparente, relevante și
rentabile în orice etapă a vieții lor.
De la activitatea
profesională

From working life
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…prin îndrumare și

…through guidance
consultanță…
and advice…

…into retirement

…până la pensionare

Valorile noastre fundamentale

Valorile noastre fundamentale
Aegon depune în mod continuu eforturi pentru a satisface nevoile tot mai mari ale
clienților, partenerilor de afaceri, acționarilor, angajaților și comunităților mai extinse în
care funcționăm. Dorința noastră este ca Aegon să fie un partener de încredere pentru
clienții noștri în fiecare etapă a vieții.
Valorile noastre fundamentale:

Lucrăm împreună
Faptul că lucrăm împreună ne face mai puternici, mai deștepți și mai buni. Construim relații pe măsură ce
lucrăm împreună cu respect, dincolo de discipline, dincolo de granițe și cu partenerii de la un capăt la
altul al lanțului valoric. Întâmpinăm cu bucurie noile perspective și profităm la maxim de cunoștințele
considerabile și de experiența profesională care există în cadrul Aegon.

Aducem claritate
Asigurându-ne că oferim produse și servicii care satisfac nevoile clienților noștri și comunicând în mod
clar și transparent, nu ne demonstrăm doar integritatea, ci și construim relații pe termen lung bazate pe
încredere. Suntem deschiși, transparenți și orientați spre client.

Depășim așteptările
Ne pasă de clienții noștri și suntem dedicați furnizării de produse și servicii excepționale pentru clienții
noștri. Facem în mod constant eforturi pentru a ne asigura nu numai că satisfacem nevoile clienților
noștri, ci și că o facem într-un mod în care depășim în mod consecvent așteptările acestora. În fiecare zi,
scopul nostru este excelența și suntem responsabili pentru cele mai înalte standarde în tot ceea ce
facem.
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Cine trebuie să respecte acest Cod de Conduită?

Cine trebuie să respecte
acest Cod de Conduită?
Codul de Conduită se aplică tututor directorilor, membrilor conducerii (indiferent de baza contractuală a
angajării lor) și angajaților tuturor companiilor Aegon. Aceasta include membrii Consiliului de
Administrație, Consiliului Director și Consiliului de Supraveghere al Aegon N.V. precum și alți directori
executivi sau ne – executivi sau de supraveghere ai companiilor Aegon. În scopul acestui Cod de Conduită
toți cei de mai sus pot fi numiți în mod solidar “angajat” sau “angajați”.
Codul de Conduită se aplică și angajaților care reprezintă Aegon la companii partenere, societăți-mixte și
alte cooperative.
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Acest Cod de Conduită este adoptat de fiecare companie Aegon
Obligația și responsabilitatea angajatului

Acest Cod de Conduită
este adoptat de fiecare companie Aegon
Fiecare companie Aegon a fost de acord să respecte acest Cod de Conduită. Managementul individual al
fiecărei companii, totuși, își rezervă dreptul de a menține sau introduce reguli și reglementări
suplimentare dacă consideră necesar.

Obligația și responsabilitatea angajatului
Ne așteptăm ca toți angajații să acționeze într-un mod care să fie compatibil cu cele mai înalte standarde
etice și conform cu valorile fundamentale ale Aegon.
În plus, toți angajații sunt trași la răspundere de Aegon pentru felul în care își desfășoară activitatea în
conformitate cu acest Cod de Conduită, precum și pentru respectarea legilor și reglementărilor, politicilor
interne și regulilor companiei.
Nerespectarea acestui Cod de Conduită poate atrage măsuri disciplinare și chiar concedierea. Încălcarea
acestui Cod de Conduită poate reprezenta o încălcare a legii și poate avea drept rezultat o amendă civilă
sau penală.
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Codul nostru de Conduită

Codul nostru de Conduită
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Our Code of Conduct

Aegon s-a angajat să păstreze standardele etice înalte. Codul
nostru include valorile noastre și se aplică tuturor angajaților
Aegon din întreaga lume. Acesta stabilește un set de condiții
obligatorii privind modul în care ne așteptăm ca toți angajații
Aegon să-și desfășoare activitatea, să respecte toate legile și
reglementările aplicabile și să dea dovadă de înțelepciune în
luarea unor decizii etice în afaceri având în vedere interesele pe
termen lung ale stakeholderilor noștri.
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Compania & Conducerea
1. Respectarea legilor și reglementărilor
Angajații trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile, precum și politicile interne și
regulile companiei, inclusiv acest Cod de Conduită.
Ce înseamnă acest lucru?

Respectarea tuturor politicilor interne și regulilor companiei aplicabile nu este numai o cerință legală,
ci și o condiție esențială pentru îndeplinirea scopului nostru și pentru a rămâne un partener de
încredere pe termen lung pentru clienții noștri.

2. Înregistrarea tranzacțiilor financiare
Angajații vor înregistra în mod corespunzător și corect toate tranzacțiile financiare în registre
contabile adecvate care să fie puse la dispoziție pentru inspecție de către directorii companiei,
membrii conducerii și auditorii desemnați ai companiei.
Ce înseamnă acest lucru?

Încrederea tuturor stakeholderilor nostri – clienți, angajați și comunitățile mai extinse – se bazează
pe reputația noastră privind integritatea și transparența. Angajații nu trebuie să folosească conturi
secrete sau să emită documente care nu reflectă în mod corespunzător sau corect tranzacțiile la
care se referă.
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3. Informațiile din interior și utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale
Informațiile din interior sunt informații concrete, fără caracter public. În contextul Aegon, sunt
informații de o natură precisă care nu au fost făcute publice cu privire la Aegon sau la alte
instrumente financiare și care pot avea un efect semnificativ asupra prețurilor acelor instrumente
financiare dacă ar fi făcute publice.
La divulgarea unor informații din interior, fie unor terți sau altor părți ale companiei, angajații trebuie
să aibă în vedere mereu dacă divulgarea acestor informații din interior corespunde exercitării normale
a funcției, profesiei sau sarcinilor lor. Se aplică principiul “cunoașterii strictului necesar”: destinatarul
informațiilor din interior trebuie să aibă o nevoie justificată, bine fundamentată de informare și
trebuie să respecte principiul confidențialității.
Dacă un angajat intră în posesia unor informații din interior, acesta se va abține de la utilizarea acelor
informații pentru achiziția sau lichidarea de instrumente financiare la care informațiile din interior fac
referire, fie pe cont propriu, fie în numele unui terț, direct sau indirect. Utilizarea de informații din
interior pentru câștiguri financiare sau de altă natură este considerată utilizare abuzivă a
informațiilor confidențiale. Dacă informațiile din interior se referă la alți emitenți sau la instituții ale
căror companie de bază este o companie listată, restricțiile privind divulgarea și tranzacționarea se
pot extinde și la aceste instituții.
Ce înseamnă acest lucru?

Utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale și divulgarea ilegală a informațiilor din interior
subminează integritatea piețelor financiare și distrug încrederea investitorilor, precum și dăunează
reputației companiei noastre și angajaților noștri.
Toți stakeholderii noștri trebuie să aibă acces la aceleași informații în același timp, fără teama că
cineva cu informații din interior va obține un avantaj incorect pe seama lor.

4. Comunicările în numele Aegon
Angajații trebuie să respecte în orice moment obligațiile relevante privind divulgarea întocmind
rapoarte, prezentări și comunicări care să fie complete, corecte, actuale, exacte și inteligibile.
În același timp, aceste comunicări trebuie să protejeze confidențialitatea și interesele Aegon.
Doar angajaților autorizați special li se permite să comunice cu mass media sau cu publicul larg în
numele Aegon. Investigațiile jurnalistice privind companiile Aegon trebuie să fie direcționate
purtătorilor de cuvânt ai companiei Aegon. Acestea includ orice comunicări verbale sau în scris cu
mass media, inclusiv răspunsul la apelurile din partea jurnaliștilor și comentariile pe mediile de
socializare.
Angajații au interdicție de a comunica în numele companiilor Aegon informații false, care induc în
eroare sau care dăunează reputației companiei și /sau sunt contrare acestui Cod de Conduită.
Ce înseamnă acest lucru?

Articolele din mass media (inclusiv din mediile de socializare) pot avea un efect semnificativ asupra
reputației noastre sau asupra prețului acțiunilor noastre. Prin urmare este esențial ca doar angajații
autorizați să comunice cu mass media sau cu publicul larg în numele Aegon. Toate comunicările în
numele Aegon trebuie să fie compatibile cu valorile, strategia și obiectivele Aegon.
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Desfășurarea activității
1. Cum să tratăm corect stakeholderii
Fiecare angajat se va strădui să trateze corect clienții, acționarii, angajații, partenerii de afaceri și
concurenții. Niciunul nu va beneficia în mod incorect prin manipulare, tăinuire, utilizare abuzivă a
informațiilor confidențiale, denaturare a faptelor relevante sau alte practici incorecte.
Ce înseamnă acest lucru?

Ca unul dintre furnizorii globali de top de produse și servicii financiare pe termen lung, Aegon face
promisiuni pe termen lung clienților, acționarilor, angajaților săi și comunității mai extinse. Tratând
stakeholderii noștri în mod corect și desfășurându-ne activitățile în mod responsabil și cu integritate,
ne putem asigura că vom continuă să ne menținem promisiunea noastră de a-i ajuta pe oameni să
obțină siguranța financiară pe viață.

2. Furnizare de produse și servicii clare
Angajații se vor strădui să furnizeze produse și servicii care sunt corecte, clare și care satisfac nevoile
pe termen lung ale clienților noștri.
What does this mean?

Oferind produse și servicii care satisfac nevoile pe termen lung ale clienților noștri și comunicând în
mod clar și transparent, nu ne demonstrăm doar integritatea, ci și construim relații de durată cu
clienții noștri, bazate pe avantaj reciproc și încredere.
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3. Cooperarea cu partenerii de afaceri
Aegon s-a angajat să facă afaceri cu acei parteneri care ne împărtășesc valorile. Le cerem tuturor
angajaților, în scopul activităților lor profesionale în numele companiei, să sprijine acest obiectiv.
În plus, angajaților li se cere să aplice Codul nostru de Conduită în înțelegerile lor cu partenerii de afaceri.
Ce înseamnă acest lucru?

Aegon construiește relații pe termen lung cu partenerii de afaceri care ne împărtășesc valorile.
Partenerii noștri includ agenții, brokerii, furnizorii și partenerii din societățile mixte. Aegon se așteaptă
ca angajații săi să acționeze cu integritate și să dea dovadă de înțelepciune în luarea deciziilor.

4. Respectarea confidențialității și drepturior de proprietate ale terților
Angajații vor păstra confidențialitatea informațiilor care le-au fost încredințate de către Aegon,
clienții sau partenerii săi de afaceri, cu excepția cazurilorcând divulgarea este permisă sau cerută prin
lege. Informațiile confidențiale includ toate informațiile fără caracter public care ar putea fi folosite
de către concurenți sau care ar putea dăuna companiei, clienților săi sau partenerilor săi de afaceri,
dacă ar fi divulgate. Confidențialitatea include, de asemenea, datele personale ale clienților și
angajaților. Angajații vor respecta toate drepturile de proprietate intelectuală, cum ar fi drepturile de
autor, mărcile înregistrate și brevetele.
Ce înseamnă acest lucru?

În acest context, informațiile includ datele companiei, ale clienților, ale partenerilor de afaceri și
datele personale ale angajaților. Informațiile protejate sau alte informații confidențiale pot fi
divulgate dacă este permis sau cerut prin lege. Accesul la informațiile confidențiale în cadrul
companiei este restricționat doar la persoanele care au nevoie să le cunoască numai în interesul
legitim al afacerii. Confidențialitatea este o cerință esențială pentru a păstra încrederea și siguranța
clienților, partenerilor de afaceri și angajaților.

5. Prevenirea mitei și corupției
Aegon s-a angajat să acționeze cu onestitate, integritate și transparență. Ne comportăm în afaceri
conform scopului și valorilor noastre. Având în vedere acest lucru, este evident că mita și corupția
sunt complet opuse tuturor lucrurilor pe care le susținem.
Corupția reprezintă abuzul de putere pentru câștigul personal. Deranjează pe orice persoană a cărei
viață, existență sau fericire depinde de integritatea persoanelor care se află într-o poziție de autoritate.
Mitareprezintă o formă de corupție și este definită ca oferirea, darea, primirea sau solicitarea unor
valori pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile altcuiva, fie un funcționar al guvernului (mită
publică) fie o entitate privată (mită comercială). Mitanu trebuie să implice neapărat bani, dar poate lua
forma oricărui stimulent necorespunzător, inclusiv favorurile. Mita poate include plățile personale sau
ale companiei în scopul opririi afacerilor unui anumit client sau furnizor.
Ce înseamnă acest lucru?



Angajaților Aegon le este strict interzis să ofere orice fel de mită (constând în bani sau orice
lucru de valoare) unei persoane fizice sau funcționarilor publici, indiferent de valoare, rezultate,
obiceiurile locului, toleranța autorităților locale la astfel de plăți, sau de presupusa necesitate a
plății pentru a obține sau a opri o anumită afacere, sau orice alt avantaj;
15

Desfășurarea activității







Toate comisioanele și alte taxe plătite sau acumulate la agenții de vânzări de asigurări, agenții de
vânzări sau alți reprezentanți ai companiilor Aegon trebuie să respecte cerințele de reglementare
locală și să fie conforme cu practicile comerciale solide, pentru motive comerciale legitime și să
reprezinte o remunerație corespunzătoare pentru serviciile oferite;
Angajaților le este interzis să încerce să obțină contracte noi sau alte avantaje comerciale
necorespunzătoare, permițând ca unele plăți nejustificate să fie făcute clienților, fie prin
intermediul agenților sau prin alți reprezentanți ai companiei Aegon;
Angajații nu trebuie să accepte sau să solicite orice plăți nejustificate sau alte avantaje
comerciale.
Angajaților li se permite să accepte ospitalitatea corporativă sau cadourile din partea companiei,
cu condiția ca aceste avantaje să fie rezonabile și conforme cu politica relevantă a companiei
Aegon. Astfel de avantaje trebuie să fie divulgate în mod corespunzător în conformitate cu
procedurile stabilite. Ospitalitatea sau cadourile care par că crează obligații pentru angajați sau
care au un caracter necorespunzător, vor fi refuzate.

6. Evitarea conflictelor de interese
Un conflict de interese poate apărea dacă obligațiile profesionale sau personale concurente sau
interesele financiare ar putea împiedica un angajat să-și desfășoare activitățile într-un mod corect,
onest și transparent. Chiar dacă nu există un conflict de interese dovedit, angajații ar trebui să evite
orice situație în care un terț sau un membru al publicului ar putea în mod rezonabil să perceapă sau
să presupună un conflict de interese. Un conflict de interese perceput sau real poate prejudicia
integritatea și reputația Aegon.
Ce înseamnă acest lucru?

Angajații au obligația de a promova interesele Aegon în orice moment și ar trebui să soluționeze în
mod activ orice conflicte de interese reale sau potențiale.
Exemplele de conflicte de interese potențiale sunt:
 Un interes din exterior care îl împiedică pe angajat să-și îndrepte întreaga atenție asupra
sarcinilor sale;
 Angajații sau rudele lor apropiate care au un interes material în furnizorii, agenții, clienții sau
concurenții Aegon și care pot submina abilitatea lor de a lua decizii obiective în numele
companiilor Aegon;
 Reprezentarea companiilor Aegon într-o tranzacție în care un angajat sau o rudă apropiată a
acestuia au un interes material personal;
 Divulgarea sau utilizarea de informații confidențiale ale companiei Aegon pentru câștiguri sau
avantaje personale.
Angajații trebuie să identifice și să raporteze imediat orice conflict de interese real sau perceput prin
intermediul canalelor de raportare corespunzătoare.

7. Evitarea practicilor anti-concurențiale
Concurența loială este un principiu fundamental al afacerii Aegon: Aegon funcționează independent
și concurează loial cu concurenții săi. Aegon nu se va angaja, direct sau indirect, în nicio discuție sau
activitate care să constituie un comportament anticoncurențial.
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Comportamentul anticoncurențial se referă la orice practici comerciale care împiedică și/sau
restricționează concurența.
Exemplele sunt:
 Acordurile în scris sau verbale între concurenți care restricționează concurența, cum sunt fixarea
prețurilor, împărțirea pieței sau împărțirea clienților și limitarea producției sau a productivității;
 Schimbul de informații confidențiale, strategice sau comerciale sensibile cu concurenții;
 Abuzul unei poziții dominante pe o piață în care Aegon are o poziție puternică și care are drept
rezultat eliminarea concurenților noștri sau exploatarea clienților noștri.
Ce înseamnă acest lucru?

Angajații Aegon nu vor fi implicați în comportamente care au un efect negativ asupra concureței.
Angajații trebuie să înțeleagă legile concurenței și să se angajeze să acționeze în conformitate cu
acestea. Dacă un angajat ia la cunoștință despre încălcări potențiale ale legii concurenței, trebuie să
raporteze imediat acest lucru, utilizând canalele de raportare corespunzătoare.

8. Prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului
Spălarea de bani implică prelucrarea câștigurilor dintr-o infracțiune în încercarea de a masca originea
lor ilegală. Finanțarea terorismului include orice tranzacție sau transfer de fonduri care sprijină o
rețea teroristă, o persoană sau o entitate asociată cu terorismul. Spălarea de bani și finanțarea
terorismului sunt fapte penale și sunt complet contrare valorilor și intereselor noastre și ale
grupurilor noastre de interese.
Ce înseamnă acest lucru?

Angajații nu trebuie să participe în nicio activitate acărei scop este spălarea de bani sau finanțarea
terorismului. În plus, aceștia nu trebuie să ofere sprijin niciunei persoane sau organizații care încearcă
să beneficieze de câștigurile unei fapte penale sau unei activități ilegale sau care controlează
fondurile investite pentru beneficiul unei organizații teroriste.

9. Respectarea sancțiunilor
Sancțiunile sunt impuse de către guverne sau organizații internaționale împotriva unei ținte specifice.
Sancțiunile încearcă să schimbe sau să stopeze anumite activități, fie pentru că acestea reprezintă o
amenințare la adresa siguranței naționale și a intereselor economice, fie pentru că încalcă legislația
internațională, drepturile omului sau principiile democratice.
Aegon s-a angajat la un program solid de coformitate a sancțiunilor pentru a ne proteja produsele și
serviciile ca să nu fie utilizate pentru tranzacții interzise sau pentru a scăpa de, a evita sau a se
sustrage unor sancțiuni. Aegon va investiga orice încălcări și va lua toate măsurile necesare în cazul
lipsei de conformitate.
Ce înseamnă acest lucru?

Angajaților le este strict interzis să se angajeze în orice tip de tranzacție sau acord care încalcă
sancțiunile. Angajații trebuie să respecte regulile interne relevante ale companiei și reglementările
care guvernează sancțiunile internaționale și locale.
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Loc de muncă
1. Prevenirea discriminării și a altui comportament neadecvat
Aegon este un angajator care crede în egalitatea de șanse și care nu tolerează discriminarea sau alt
comportament neadecvat la locul de muncă.
Comportamentul neadecvat este acel comportament care nu este etic, este lipsit de respect,
nedrept, prejudiciabil sau nedorit de către persoana implicată, fie că acest comportament este
verbal, non-verbal, fizic sau psihologic. Acesta include hărțuirea sexuală, bullying-ul, agresiunea,
utilizarea incorectă a puterii, manipularea, violența fizică și intimidarea, și discriminarea. Un astfel
de comportament este contrar valorilor noastre principale, dăunător pentru angajați și neprielnic
pentru Aegon.
Angajatorii trebuie să ofere egalitatea de șanse la angajare pentru toate persoanele calificate și nu
trebuie să discrimineze pe bază de rasă, culoare, religie, credință, sex, orientare sexuală, identitatea
genului, originea naționalității, descendență, statutul de veteran, dizabilitatea care nu este asociată
cerințelor de la locul de muncă, informația genetică, serviciul militar sau alt statut protejat, fie cu
privire la recrutare, promovare, plată sau bonusuri, sau în conduita lor generală la locul de muncă.
Ce înseamnă acest lucru?

Aegon este devotat să ofere tuturor angajaților unui loc de muncă sigur și care aduce împlinire, în
care persoanele se tratează cu reciproc și demnitate. Oferirea egalității de șanse înseamnă că
angajații sunt aleși numai pe baza abilității lor de a lucra, și că nu există niciun fel de diferență,
excludere sau preferință realizată pe alte temeiuri, fie pe durata procesului de recrutare sau după.
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Angajații care resimt sau sunt martori ai unui tratament nedrept sau ai unui comportament
neadecvat sunt încurajați să îl raporteze prin intermediul canalelor adecvate.

2. Protecția datelorpersonale
Aegon este dedicată protecțieidatelor personale ale angajaților, furnizorilor, clienților și partenerilor
de afaceri într-un mod profesionist, legal și etic. Datele personale sunt definite în linii mari ca orice
fel de informație asociată unei persoane identificate sau identificabile, cum ar fi numele lor și datele
lor de contact.
Urmăm legile aplicabile și propriile noastre seturi de reguli de confidențialitate pentru a ne asigura
că tratăm idatele personale cu o grijă sporită. Regulile noastre de confidențialitate se asigură de
faptul că reținem datele personale doar în scopul activității companiei și de faptul că suntem
transparenți în privința felului în care colectăm, utilizăm sau distribuim datele personale. Orice fel de
colectare sau procesare a datelor personale trebuie să fie făcută numai în scopuri legitime
pentruactivitatea companiei, și trebuie să fie corectă, precisă, transparentă și nicidecum abuzivă.
Ce înseamnă acest lucru?








Angajații trebuie să identifice riscurile de securitate înainte de a colecta, utiliza, reține sau
divulga date personale, de exemplu înainte de a introduce un nou sistem IT; proces, proiect sau
inițiativă de marketing;
Angajații trebuie să proceseze date personale numai cu un scop specific, clar definit și legitim
pentru companie;
În cazul în care datele personale sunt procesate sau distribuite, persoanele vizate trebuie să fie
sfătuite cu privire la posibila utilizare a informațiilor lor personale. De asemenea, în anumite
cazuri, trebuie obținut consimțământul lor prealabil;
Angajații trebuie să caute să își protejeze informațiile personale în cazul în care acestea sunt
distribuite (cu o terță persoană);
Angajații trebuie, în măsura în care responsabilitățile de la locul de muncă permit acest lucru, să
se asigure de faptul că datele personale la care au acces sunt corecte, că utilizarea lor este
asociată cu scopul legitim al afacerii, și că sunt actualizate.
Angajații fie vor dispune în siguranță de datele personale atunci când nu mai există niciun scop
legitim pentru companie pentru a le reține, fie, în cazul în care eliminarea acestora nu este
viabilă, vor continua să protejeze aceste date personale în conformitate cu prezentul Cod de
Conduită până în momentulcând pot fi eliminate în siguranță.

Angajații care nu sunt siguri dacă trebuie, de exemplu, să obțină un consimțământ înainte de
divulgarea sau procesarea datelor personale, sau, cei care nu știu cum să protejeze datele personale
atunci când este necesară divulgarea către o terță persoană ar trebui să ceară consultanță Ofițerului
de Protecție a Datelor, echipei de Conformitate Legală sau echipei de Reglementare.
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3. Utilizarea adecvată a bunurilor și echipamentelorAegon
Angajații vor utiliza bunurile Aegon numai în interesul companiei sau în alte scopuri aprobate.
Canalele interne de comunicare ale companiei (cum ar fi poșta, e-mail-ul, telefoanele, accesul la
rețeaua de calculatoare, accesul la paginile web intranet și internet) se vor folosi numai în interesul
companiei. Utilizarea personală incidentală de către angajați ar putea fi permisă de superiorul direct
al acestora, cu condiția ca acest lucru să nu afecteze activitatea companiei.
Ce înseamnă acest lucru?

Aegon este dedicat să ofere clienților săi produse și servicii de înaltă calitate. Din partea angajaților
se așteaptă să acționeze în permanență în conformitate cu valorile noastre și în interesul companiei
noastre,a clienților și agenților noștri atunci când folosesc bunurile și instrumentele de comunicare
ale companiei.

4. Cooperarea în investigațiile interne și externe
Angajaților li se cere să cooperezeîn orice fel de investigații autorizate interne și externe. Declarațiile
false sau înșelătoare pentru auditorii interni sau externi, consilieri legali, evaluatori de conformitate
a produselor, reprezentanți ai companiei sau moderatori poate duce la penalizări severe. Aegon nu va
accepta nici o forma de represalii împotriva angajaților pentru cooperarea lor cu astfel de
investigatori.
Ce înseamnă acest lucru?

Aegon este dedicat menținerii încrederii și a respectului pentru toțistakeholderii noștri. Astfel, vom
face tot posibilul să fim deschiși, onești și direcți. Acest lucru este important în mod deosebit în
cazul investigațiilor, fie interne, sau externe. Tuturor angajaților li se cere să coopereze în toate
aceste investigații și să evite denaturările.

5. Raportarea comportamentului neetic sau ilegal
Reputația noastră este susținută de felul în care punem în practică Codul nostru de Conduită.
Angajaților li se cere să fie în conformitate cu cerințele legale, și să aibă o judecată logică în luarea
unor decizii eticede business. Angajații ar trebui să ceară sfaturi de la managerul lor, departamentul
de RU, departamentul Legal, Risc sau Conformitate în cazul în care ei înșiși se regăsesc într-o situație
în care experimentează sau suspectează un comportament lipsit de etică sau ilegal, sau atunci când
propriul lor comportament este contestat.
Aegon își încurajează angajații și agenții să raporteze toate încălcările suspectate sau existente a
legilor și reglementărilor aplicabile, a Codului nostru de Conduită și a politicilor interne ale Aegon.
Toți angajații au posibilitatea să raporteze încălcările în afara canalelor normale de raportare în cazul
în care doresc să rămână anonimi, sau să ridice problema la niveluri mai înalte în cadrul organizației.
Angajații ar putea alege să sune la o linie de asistență sau să își transmită îngrijorările online. Pentru
mai multe informații, vă rugăm să consultați ultima pagină a acestui Cod de Conduită.
Toate raportările vor fi investigate cu atenție, iar angajaților li se va cere să coopereze în cadrul unei
astfel de investigații. Confidențialitatea va fi menținută în măsura în care aceasta este în
conformitate cu interesele tuturor părților implicate, cu obligațiile Aegon conform legilor și
reglementărilor relevante.
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Aegon își va proteja angajații împotriva oricărei forme de represalii care, cu bună credință și cu mare
grijă, vor raporta îngrijorări cu privire la practică insuficientă, comportament neadecvat, lipsit de etică
sau ilegal. Angajații care consideră că au resimțit represalii trebuie să raporteze imediat acest lucru
prin intermediul canalelor adecvate, după cum s-a menționat mai sus.
Ce înseamnă acest lucru?

Aegon este dedicat creării și menținerii unei culturi deschise și încurajatoare în care angajații se simt
în siguranță să ridice anumite probleme sau să raporteze încălcări pe care le suspectează sau care
chiar există. Angajații sunt adesea primele persoane care sunt martorii oricăror încălcări în cadrul
companiei. Este important ca astfel de accidente să fie identificate și rezolvate rapid pentru a
preveni sau pentru a reduce orice fel de efecte secundare, cum ar fi pierderile financiare sau
afectarea reputației.
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Responsabilitate socială
1. Activitatea din comunitate
Aegon este dedicat practicilor corecte și responsabile în afaceri și contribuției bunăstării pe termen
lung a comunităților în care angajații trăiesc și lucrează. Căutăm să contribuim la o creștere
economică susținută și să sprijinim organizațiile aliniate cu eforturile noastre de a ajuta oamenii să
ajungă la o siguranță financiară pe termen lung. Scopul luAegon este acela de a direcționa
majoritatea donațiilor sale către trei zone principale: sănătate, asistență socială sau educație.
Ce înseamnă acest lucru?

Aegon își încurajează angajații să ia parte la activități de care să beneficieze comunitățile noastre
locale. Aceasta include activitatea politică, cu condiția ca aceasta sa nu intervină în obligațiile și
responsabilitățile lor ca angajat al Aegon. Aegon sprijină în totalitate dreptul liber la asociere.

2. Investim responsabil
Aegon investește semnificativ într-un număr mare de industrii și companii, iar noi ne luăm în serios
responsabilitatea de furnizor de capital. Aegon este dedicat investitiilor prudente și responsabile în
numele clienților noștri, identificând și administrând în mod adecvat riscurile. Aegon este semnatar
al Principiilor Națiunilor Unite cu privire la Investițiile Responsabile (UN PRI).
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Aegon dorește să contribuie la dezvoltarea bunăstării sustenabile prin intermediul proprietății active.
Considerăm că integrând criteriile de Mediu, Social și de Guvernare (ESG) în luarea deciziilor cu privire
la propretate și la investiții ar putea avea un impact pozitiv asupra profiturilor pe termen lung. Cerem
tuturor angajaților, în special celor implicați în activități legate de investiții, să sprijine această
abordare.
Ce înseamnă acest lucru?

Angajații implicați în administrarea bunurilor trebuie să urmeze împuternicirile și instrucțiunile în
privința investițiilor convenite și să opereze în conformitate cu cerințele de investiții ale clienților.
Aceasta include administrarea fiecărui portofoliu în conformitate cu profilul de risc convenit. Aegon
caută să încorporeze aspectele legate de mediu, sociale și de guvernare mai departe în activitățile
noastre de investiții.

3. Sprijinirea și protejarea drepturilor Omului
În baza politicilor Aegon cu privire la drepturile Omului, toate activitățile companiei sunt ghidate de
către articolele din Declarația Universală a Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Omului,
standardele principale ale Organizației Internaționale de Muncă și principiile cu privire la drepturile
Omului și standardele de muncă conținute în UN Global Compact.
Ce înseamnă acest lucru?

Aegon se așteaptă ca angajații noștri să respecte aceste standarde și principii în cadrul relațiilor de
afaceri și aîn cadrul activităților prestate pentru societate.
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Date de contact Aegon Ethics Line
Aegon Ethics Line este un serviciu terț care permite angajaților și agenților să raporteze încălcările în
exteriorul canalelor locale normale de raportare în cazul în care ei doresc să rămână anonimi, sau pentru
a ridica problema la niveluri mai înalte în cadrul companiei.
Vă rugăm să vizitați pagina de web www.Aegonethicsline.com sau sunați la linia de asistență. Linia este
deschisă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Pagina web și linia de asistenţă sunt disponibile în mai
multe limbi:*
Australia
Bermude
Brazilia
Canada
China
Republica Cehă
Franța
Germania
Hong Kong
Ungaria
India
Indonezia
Irlanda
Japonia
Coreea de Sud
Mexic
Olanda
Polonia
România
Singapore
Slovacia
Spania
Taiwan
Tailanda
Turcia
Regatul Unit
Statele Unite

0011 800 1777 9999
Taxare inversă: +1-720-514-4400
2120181111
1 800 235 6302
00 400-120-3062
000-800-100-4175
00 800 1777 9999
00 800 1777 9999
001 800 1777 9999
00 800 1777 9999
000 800 100 4175
62 21 29758986
00 800 1777 9999
0800 170 5621
002 800 1777 9999
001 866 376 0139
00 800 1777 9999
00 800 141 0213
Vă rugăm accesați www.aegonethicsline.com
800 852 3912
Taxare inversă: 0 800 002 487
00 800 1777 9999
00 800 1777 9999
001 800 1777 9999
00 800 113 0803
00 800 1777 9999
866-263-7787 (S.H.A.R.E.)

* Numerele fără taxă se pot schimba din când în când pentru anumite țări. Vă rugăm să verificați
informațiile cele mai actualizate pe www.Aegonethicsline.com.
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Date de contact Aegon N.V.
Ofițer de Conformitate al grupului
Ofițer de Conformitate a grupului
Aegon N.V.
P.O. Box 85
2501 CB The Hague Țările de Jos
E-mail: GroupComplianceOfficer@Aegon.com

Despre Aegon
Aegon este unul dintre principalii furnizorii mondiali de asigurări, administrare a pensiilor și
de bunuri. În prezent avem operațiuni în peste 20 de țări. Suntem aici pentru a ajuta oamenii
să obțină o siguranță financiară de lungă durată, și vom acționa responsabil pentru a avea
un impact pozitiv asupra tuturor stakeholderilor noștri.
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