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List od CEO

„Pomagamy ludziom
osiągnąć bezpieczeństwo
finansowe na całe życie.”
Lard Friese
CEO Aegon N.V.
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List od CEO
Koleżanki i Koledzy,
w Aegon naszym celem jest pomoc ludziom w osiąganiu pełnego bezpieczeństwa finansowego. Kodeks
Postępowania Aegon jasno opisuje i wyjaśnia nasze podstawowe wartości, zasady i reguły biznesowe,
które przyświecają nam w codziennej pracy.
Ponieważ nasza działalność opiera się na zaufaniu, szacunku i uczciwości, Kodeks Postępowania Aegon
stanowi obowiązkowe ramy dla kształtowania działań wszystkich pracowników Aegon. Oparty na prawie
międzynarodowym, prawach człowieka i konwencjach prawa pracy, Kodeks pomaga zagwarantować
etyczne i odpowiedzialne działania nas wszystkich.
Po przeczytaniu Kodeksu powinieneś w pełni rozumieć i stosować jego postanowienia w każdej sytuacji.
To samo tyczy się wszystkich innych pracowników Aegon. Jeśli masz pytania albo wątpliwości, lub jeśli
jesteś świadkiem zachowania, które nie jest zgodne z naszym Kodeksem, proszę poinformuj nas.
Obiecujemy, że będziemy słuchać i reagować.
Za pomocą Kodeksu Postępowania, mając na uwadze zasady uczciwości, zdobywany prawo do służenia
naszym klientom na całym świecie.
Lard Friese,
CEO Aegon N.V.
June 2020
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Nasz cel
Naszym celem w Aegon jest pomaganie ludziom w osiąganiu bezpieczeństwa finansowego
na całe życie. Chcąc właściwie realizować nasz cel, musimy być instytucją godną zaufania,
instytucją traktowaną jako długoterminowy partner dla naszych klientów. Rozwiązania
finansowe, które oferujemy naszym klientom muszą być transparentne, odpowiednie
i satysfakcjonujące na każdym etapie ich życia.
From working life

Od kariery
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…poprzez
doradztwo
…through guidance
i wskazanie drogi…
and advice…

…into retirement

…aż do emerytury

Nasze kluczowe wartości

Nasze kluczowe wartości
Aegon stale stara się sprostać zmieniającym się potrzebom naszych klientów,
kontrahentów, akcjonariuszy, pracowników oraz społeczności, w których prowadzimy
naszą działalność. Naszą ambicją jest, aby Aegon był uważany za godnego zaufania
partnera dla naszych klientów na każdym etapie ich życia.
Nasze kluczowe wartości:

Współpraca:
Działając jako zespół jesteśmy silniejsi, mądrzejsi i osiągamy lepsze wyniki. Dzięki prowadzonej
w atmosferze wzajemnego szacunku współpracy, nawiązujemy relacje wykraczające poza branże i granice.
Jesteśmy otwarci na nowe perspektywy i w pełni wykorzystujemy szeroką wiedzę i doświadczenie
zawodowe pracowników z całej organizacji Aegon.

Przejrzyste zasady:
Dajemy klientom pewność, że Aegon oferuje produkty i usługi, które spełniają ich potrzeby oraz
komunikujemy się z nimi w sposób jasny i otwarty, dzięki czemu wykazujemy się uczciwością i mamy
możliwość zbudowania długotrwałych relacji opartych na zaufaniu. Jesteśmy otwarci na potrzeby
naszych klientów i skupieni na ich realizacji.

Przekraczanie oczekiwań:
Dbamy o interesy naszych klientów i podejmujemy zobowiązanie zapewnienia im wyjątkowych produktów
i obsługi. Stale dążymy do tego, by nie tylko zaspokajać potrzeby naszych klientów, ale też robić to w taki
sposób, aby nieustannie przekraczać oczekiwania. Każdego dnia dążymy do doskonałości i narzucamy
sobie najwyższe standardy we wszystkim co robimy.
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Od kogo wymaga się przestrzegania
niniejszego Kodeksu Postępowania?
Niniejszy Kodeks Postępowania obowiązuje wszystkich dyrektorów, funkcjonariuszy (niezależnie od
stosunku umownego regulującego ich zatrudnienie) oraz pracowników wszystkich spółek Aegon. Dotyczy
to również członków zarządu i rady nadzorczej Aegon N.V., jak również członków zarządów i rad
nadzorczych wszystkich spółek Aegon. Dla celów niniejszego Kodeksu Postępowania wszystkie
wymienione wyżej osoby są zbiorczo określane terminem „pracownik/pracownicy”.
Niniejszy Kodeks Postępowania obowiązuje również pracowników reprezentujących Aegon w spółkach
stowarzyszonych, spółkach joint venture i innych wspólnych przedsięwzięciach.
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Niniejszy Kodeks Postępowania został zaakceptowany przez wszystkie spółki Aegon
Zobowiązania i odpowiedzialność pracowników

Niniejszy Kodeks Postępowania został
zaakceptowany przez wszystkie spółki
Aegon
Wszystkie spółki Aegon wyraziły zgodę na przestrzeganie niniejszego Kodeks Postępowania. Jednakże
kierownictwa poszczególnych spółek zastrzegają sobie prawo do utrzymania istniejących lub wprowadzenia
dodatkowych postanowień.

Zobowiązania i odpowiedzialność
pracowników
Od wszystkich pracowników oczekuje się działania zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi oraz
kluczowymi wartościami Aegon.
Ponadto wszyscy pracownicy są odpowiedzialni wobec Aegon za prowadzenie działalności zgodnie
z niniejszym Kodeksem Postępowania oraz za przestrzeganie przepisów prawa oraz regulacji, a także
zasad i regulacji wewnętrznych.
Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Kodeksu Postępowania może spowodować podjęcie działań
dyscyplinarnych, do zwolnienia z pracy włącznie. Może to również stanowić naruszenie obowiązującego
prawa i może spowodować wszczęcie postępowania cywilnego lub karnego.
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Kodeks Postępowania

Aegon zobowiązuje się do przestrzegania wysokich standardów
etycznych. Nasz Kodeks Postępowania uosabia nasze wartości
i dotyczy wszystkich pracowników firmy Aegon na całym świecie.
Określa obowiązkowy zbiór zasad, którymi powinni się oni
kierować w ramach wykonywania obowiązków zawodowych.
Pracownicy Aegon zobowiązani są przestrzegać wszystkich
obowiązujących przepisów prawa i regulacji, jak również kierować
się etyką biznesową przy podejmowaniu decyzji, z myślą
o długofalowych interesach wszystkich interesariuszy Aegon.
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Spółka i ład korporacyjny
1. Przestrzeganie przepisów prawa i regulacji
Pracownicy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych,
w tym niniejszego Kodeksu Postępowania.
Co to oznacza?

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa jest nie tylko wymogiem prawnym, ale jest także
istotne, jeżeli chcemy utrzymać naszą reputację rzetelnego i odpowiedzialnego partnera naszych
klientów.

2. Dokumentowanie operacji finansowych
Pracownicy powinni odpowiednio i uczciwie odnotowywać wszystkie operacje finansowe
w odpowiednich księgach rachunkowych, dostępnych do wglądu dla dyrektorów korporacji,
członków kadry kierowniczej i wyznaczonych audytorów spółki.
Co to oznacza?

Zaufanie naszych wszystkich interesariuszy – klientów, akcjonariuszy, pracowników i szerszej
społeczności – opiera się na naszej reputacji firmy uczciwej i przejrzystej. Pracownikom nie wolno
korzystać z tajnych rachunków ani wystawiać dokumentów, które nieodpowiednio lub nierzetelnie
odzwierciedlają operacje, do których się odnoszą.
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Spółka i ład korporacyjny

3. Informacje niejawne i „insider dealing/trading”
Informacje niejawne są istotnymi, niepublicznymi informacjami. W kontekście Aegon są to informacje
o precyzyjnym charakterze dotyczące Aegon lub innych instrumentów finansowych, które nie zostały
podane do publicznej wiadomości, a których upublicznienie mogłoby mieć znaczący wpływ na cenę
tych instrumentów finansowych.
W przypadku ujawniania informacji niejawnych osobom trzecim lub innym podmiotom z Grupy
Kapitałowej Aegon, Pracownicy muszą dokonać oceny, czy takie ujawnienie informacji jest właściwe
i zasadne w ramach prawidłowej realizacji obowiązków służbowych. W takich sytuacjach, zastosowanie
ma zasada „niejawności informacji”, tj. odbiorca niejawnej informacji musi posiadać opartą na prawie,
uzasadnioną potrzebę ich uzyskania i musi być zobowiązany do zachowania tych informacji w tajemnicy.
W sytuacji, w której pracownik posiada dostęp do informacji niejawnych, powstrzymuje się przed
wykorzystaniem tej informacji w przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, do
których odnosi się informacja, w sposób bezpośredni lub pośredni, zarówno na rachunek własny jak
też osoby trzeciej. Wykorzystanie informacji niejawnych w celu uzyskania korzyści finansowych lub
innych jest nazywane także „insider dealing/trading”. W przypadku gdy informacja niejawna odnosi
się do innych emitentów albo podmiotów, które mają jako spółkę powiązaną (spółkę matkę) spółkę
notowaną na rynku giełdowym, obowiązek nieujawniania informacji niejawnych może rozciągać się
także bezpośrednio na te podmioty.
Co to oznacza?

Ujawnianie informacji niejawnych oraz ich wykorzystywanie (tzw. „insider dealing/trading”) osłabiają
podstawy działania rynków finansowych i podważają zaufanie inwestorów, jak też niszczą reputację
naszej spółki i jej pracowników.
Wszyscy nasi interesariusze powinni mieć dostęp do tych samych informacji w tym samym czasie,
bez obawy, że ktoś dysponujący informacją niejawną zyska nad nimi nieuczciwą przewagę.

4. Przekazywanie informacji w imieniu Aegon
Pracownicy muszą zawsze przestrzegać odpowiednich obowiązków związanych z ujawnianiem informacji
poprzez sporządzanie raportów, materiałów i komunikatów, które są pełne, rzetelne, aktualne, dokładne
i zrozumiałe. Jednocześnie takie materiały powinny chronić poufność i interesy Aegon.
Wyłącznie specjalnie upoważnieni pracownicy mogą komunikować się z mediami lub przekazywać
informacje publicznie w imieniu Aegon. Pytania dziennikarzy dotyczące spółek Aegon powinny być
kierowane do wyznaczonego rzecznika spółki Aegon. Dotyczy to wszystkich ustnych i pisemnych
kontaktów z mediami, w tym kontaktów telefonicznych ze strony dziennikarzy, oraz komentarzy
w mediach społecznościowych.
Pracownikom nie wolno angażować się w imieniu spółek Aegon w przekazywanie jakichkolwiek
informacji, które są fałszywe, wprowadzające w błąd lub szkodzą reputacji spółki i/lub są sprzeczne
z niniejszym Kodeksem Postępowania.
Co to oznacza?

To, jakie informacje przekazują o nas media (w tym media społecznościowe), może mieć istotny
wpływ na naszą reputację i cenę naszych akcji. Dlatego istotne jest, aby jedynie upoważnieni do tego
pracownicy komunikowali się z mediami lub przekazywali publiczne informacje w imieniu Aegon.
Wszelka komunikacja w imieniu firmy musi być zgodna z naszymi wartościami, strategią i celami.
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Prowadzenie działalności
biznesowej
1. Sprawiedliwe traktowanie naszych interesariuszy
Wszyscy pracownicy powinni dokładać starań, aby godziwie traktować klientów, akcjonariuszy, innych
pracowników, kontrahentów i konkurentów. Nikt nie powinien odnosić nieuzasadnionych korzyści
w wyniku manipulacji, ukrywania i wykorzystywania zastrzeżonych informacji, przeinaczania
istotnych faktów lub innych nierzetelnych praktyk.
Co to oznacza?

Jako jeden z wiodących na świecie dostawców długookresowych produktów i usług finansowych,
Aegon składa długoterminowe obietnice klientom, akcjonariuszom i pracownikom oraz szerszej
społeczności. Poprzez równe traktowanie tych grup oraz prowadzenie naszej działalności biznesowej
odpowiedzialnie i uczciwie, możemy zapewnić realizację naszej obietnicy pomagania ludziom
w osiąganiu stabilności finansowej w życiu.

2. Dostarczanie przejrzystych produktów i usług
Pracownicy powinni dokładać starań, aby dostarczać uczciwe i przejrzyste produkty i usługi
zaspokajające długoterminowe potrzeby naszych klientów.
Co to oznacza?

Oferując produkty i usługi, które spełniają długoterminowe potrzeby naszych klientów oraz
komunikując się z klientami w sposób jasny i otwarty, wykazujemy się uczciwością i mamy możliwość
zbudowania długotrwałych relacji opartych na wzajemnych korzyściach i zaufaniu.
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3. Współpraca z kontrahentami
Aegon dąży do współpracy z kontrahentami, którzy podzielają nasze kluczowe wartości. Od wszystkich
pracowników wymagamy, aby, wypełniając swoje obowiązki zawodowe w imieniu spółki, wspierali ten
cel. Ponadto od pracowników wymaga się odpowiedniego stosowania naszego Kodeksu Postępowania
w kontaktach z kontrahentami.
Co to oznacza?

Aegon buduje długoterminowe relacje z kontrahentami, którzy wyznają nasze wartości.
Ci kontrahenci to agenci, brokerzy, dostawcy i partnerzy w przedsięwzięciach joint venture. Aegon
oczekuje od swoich pracowników, że będą postępować uczciwie i zgodnie ze zdrowym rozsądkiem.

4. Poufność i prawa majątkowe osób trzecich
Pracownicy powinni zachować poufność informacji powierzonych im przez Aegon albo klientów
i kontrahentów spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich ujawnienie jest dozwolone lub wymagane prawem.
Informacje poufne obejmują wszystkie informacje niejawne, które może wykorzystać konkurencja, lub
których ujawnienie może przynieść szkodę spółce, jej klientom lub kontrahentom. Dotyczy to również
danych osobowych klientów i pracowników. Pracownicy powinni przestrzegać wszelkich praw własności
intelektualnej, takich jak prawa autorskie, prawa do znaków towarowych oraz prawa patentowe.
Co to oznacza?

W tym kontekście informacja oznacza informacje na temat spółki, klientów, kontrahentów oraz dane
osobowe pracowników. Informacje zastrzeżone lub poufne mogą zostać ujawnione tylko w sytuacjach
dozwolonych lub wymaganych prawem. Dostęp do tych informacji w spółce jest ograniczony do osób
uprawnionych. Poufność stanowi istotny czynnik sprzyjający utrzymaniu zaufania naszych klientów,
kontrahentów i pracowników.

5. Zapobieganie przekupstwom i korupcji
Aegon zobowiązuje się działać na zasadach otwartości, uczciwości i transparentności. Prowadzimy
działalność zgodnie z naszym celem i wartościami. Mając na uwadze powyższe, oczywistym jest, że
łapownictwo i korupcja stoją w całkowitej sprzeczności z wyznawanymi przez Aegon wartościami.
Korupcja jest nadużyciem władzy dla osiągnięcia prywatnego zysku. Zjawisko korupcji wpływa
w sposób negatywny na tych, których życie, utrzymanie lub szczęście jest zależne od uczciwości
ludzi piastujących stanowiska decyzyjne.
Łapówka to forma korupcji, zdefiniowana jako oferowanie, przekazywanie, otrzymywanie lub
domaganie się jakiejkolwiek korzyści, aby niewłaściwie wpłynąć na działanie innej osoby, zarówno
funkcjonariusza publicznego (łapówka publiczna) jak i osoby prywatnej (łapówka gospodarcza).
Łapówka niekoniecznie musi oznaczać pieniądze, ale może przybierać formę każdej niewłaściwej
korzyści, w tym przysługi. Łapówki mogą obejmować płatności prywatne lub firmowe, mające na celu
utrzymanie określonego klienta lub dostawcy.
Co to oznacza?



Pracownikom surowo zabrania się oferowania jakichkolwiek łapówek (w postaci pieniędzy lub w
formie innych korzyści) osobom indywidualnym lub funkcjonariuszom publicznym, niezależnie od
wartości, efektów, lokalnych zwyczajów, tolerowania takiego zachowania przez miejscowe władze
albo rzekomej konieczności poniesienia opłat w celu uzyskania lub utrzymania jakichkolwiek
korzyści biznesowych lub innych;
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Wszystkie prowizje i inne należności zapłacone lub naliczane agentom ubezpieczeniowym,
pośrednikom handlowym lub innym przedstawicielom spółek Aegon, muszą być zgodne
z lokalnymi wymogami regulacyjnymi oraz rozsądną praktyką biznesową, uzasadnione
potrzebami biznesowymi oraz stanowić godziwe wynagrodzenie za świadczone usługi;
Pracownikom nie wolno zdobywać nowych zleceń lub uzyskiwać innych niedozwolonych korzyści
biznesowych poprzez umożliwienie wypłaty nienależnych świadczeń na rzecz klientów przez
agentów lub innych przedstawicieli spółki Aegon;
Pracownicy nie mogą żądać bądź akceptować jakiejkolwiek gratyfikacji za realizowane przez nich
obowiązki;
Pracownicy mogą przyjmować drobne upominki, pod warunkiem że te upominki są rozsądne
i zgodne z odpowiednimi zasadami firmy Aegon. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której
pracownikowi Aegon zaoferowano otrzymanie gratyfikacji, zobowiązany jest on do ujawnienia
tego faktu zgodnie z ustanowionymi procedurami. Należy odmówić przyjmowania upominków,
których akceptacja może powodować powstanie jakiegokolwiek zobowiązania po stronie
pracowników.

6. Unikanie konfliktu interesów
Konflikt interesów może powstać, jeżeli konkurencyjne zobowiązania zawodowe lub osobiste albo
interesy finansowe mogą przeszkadzać pracownikowi w wykonywaniu jego obowiązków w sposób
uczciwy, otwarty i jawny. Nawet jeżeli konflikt interesów nie jest rzeczywisty, pracownicy powinni
unikać wszelkich sytuacji, w których osoba trzecia mogłaby w sposób racjonalny podejrzewać istnienie
konfliktu interesów. Potencjalny lub faktyczny konflikt interesów mógłby zaszkodzić reputacji Aegon.
Co to oznacza?

Pracownicy mają obowiązek zawsze mieć na względzie najlepszy interes Aegon i powinni unikać
wszelkich faktycznych lub pozornych konfliktów interesów.
Konflikt interesów może przejawiać się w następujących sytuacjach:
 Istnieje interes zewnętrzny niepozwalający pracownikowi na poświęcenie całej uwagi lub
umiejętności wykonywaniu obowiązków pracowniczych;
 Pracownicy lub członkowie ich najbliższej rodziny, którzy są materialnie powiązani z którymś z
partnerów biznesowych, agentów, klientów lub konkurentów Aegon, co może wywierać wpływ
na ich zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji w imieniu spółek Aegon ;
 Reprezentowanie spółek Aegon w transakcji, którą pracownik lub członek jego najbliższej rodziny
jest osobiście materialnie zainteresowany;
 Ujawnianie lub wykorzystywanie poufnych informacji spółki Aegon dla uzyskania osobistego
zysku lub korzyści.
Pracownicy są zobowiązani identyfikować i bez zbędnej zwłoki zgłaszać wszelkie przypadki
potencjalnego i rzeczywistego konfliktu interesów poprzez dostępne środki komunikacji.

7. Unikanie nieuczciwych praktyk
Uczciwa konkurencja jest podstawową zasadą działalności firmy Aegon: Aegon działa niezależnie
i konkuruje ze swoimi konkurentami. Aegon nie będzie zaangażowany bezpośrednio lub pośrednio
w dyskusje lub działania, które stanowią zachowania antykonkurencyjne.
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Prowadzenie działalności biznesowej

Zachowanie antykonkurencyjne odnosi się do wszelkich praktyk biznesowych, które uniemożliwiają
i / lub ograniczają konkurencję.
Przykłady:
 Pisemne bądź ustne umowy/porozumienia pomiędzy podmiotami z rynku, które ograniczają
kompetencje, tj.: zmowa cenowa, podział rynku, alokacji klientów i ograniczenia produkcji;
 Wymiana poufnych, strategicznych, bądź biznesowo istotnych i wrażliwych informacji
z konkurentami;
 Nadużywanie dominującej pozycji na rynku, na którym Aegon ma silną pozycję, co prowadzi do
eliminacji naszych konkurentów lub wykorzystania naszych klientów.
Co to oznacza?

Pracownicy Aegon nie mogą być zaangażowani w zachowania, które w negatywny sposób
oddziaływałyby na konkurencję. Pracownicy Aegon muszą rozumieć zasady prawa konkurencji i być
zobowiązani do działania w pełnej zgodności z nimi. W przypadku gdy pracownik Aegon posiada
wiedzę o jakichkolwiek potencjalnych naruszeniach prawa konkurencji, powinien bez zbędnej zwłoki
zgłosić ten fakt za pośrednictwem dedykowanych kanałów komunikacji.

8. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Pranie brudnych pieniędzy polega na przetwarzaniu dochodów pochodzących z przestępstwa celem
ukrycia ich nielegalnego pochodzenia. Finansowanie terroryzmu polega na przeprowadzeniu
transakcji lub przekazaniu środków pieniężnych w celu wspierania sieci terrorystycznych lub
podmiotów związanych z terroryzmem. Pranie brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu są
przestępstwami i są całkowicie sprzeczne z naszymi wartościami i interesem naszych interesariuszy.
Co to oznacza?

Pracownikom nie wolno angażować się w żadne działania zmierzające do prania brudnych pieniędzy
lub finansowania terroryzmu. Ponadto nie wolno im udzielać pomocy jakiejkolwiek osobie lub
organizacji próbującej wykorzystywać dochody z przestępstwa lub nielegalnej działalności, albo
kontrolującej środki zainwestowane na rzecz organizacji terrorystycznej.

9. Przestrzeganie sankcji międzynarodowych
Sankcje międzynarodowe nakładane są przez państwa bądź organizacje międzynarodowe na ściśle
określone podmioty. Nakładanie sankcji międzynarodowych ma na celu wymuszenie zaprzestania
określonych zachowań, które stanowią bądź zagrożenie dla narodowego bezpieczeństwa i interesów
gospodarczych, bądź naruszają prawo międzynarodowe, prawa człowieka lub zasady demokratyczne.
Aegon zobowiązał się do realizacji programu przestrzegania sankcji mającego na celu ochronę
naszych produktów oraz usług przed wykorzystywaniem ich do zabronionych transakcji, jak również
unikania lub obejścia sankcji. Aegon zbada wszelkie naruszenia i podejmie wszelkie niezbędne środki
w przypadku wykrycia niezgodności.
Co to oznacza?

Zaangażowanie pracowników w jakiekolwiek transakcje lub umowy, które mogłyby naruszyć bądź
naruszają sankcje międzynarodowe, jest stanowczo zakazane. Pracownicy zobowiązani są do
przestrzegania odpowiednich regulacji wewnętrznych i prawnych dotyczących sankcji
międzynarodowych i krajowych.
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1. Zapobieganie dyskryminacji oraz niewłaściwym zachowaniom
Aegon jest pracodawcą równych szans, traktującym wszystkich pracowników na tych samych zasadach.
Aegon nie toleruje dyskryminacji jak również żadnych niewłaściwych zachowań w miejscu pracy.
Poprzez niewłaściwe rozumiemy zachowania, które są nieetyczne, pozbawione szacunku,
niesprawiedliwe oraz nacechowane uprzedzeniem w stosunku do osoby, której dotyczą, niezależnie
od tego, czy zachowanie to jest werbalne czy też niewerbalne, fizyczne bądź psychiczne. Obejmuje to
molestowanie seksualne, zastraszanie, agresję, nadużywanie władzy, manipulowanie, przemoc
fizyczną oraz dyskryminację. Takie zachowanie jest sprzeczne z naszymi podstawowymi wartościami,
szkodliwe dla pracowników i Aegon.
Pracownicy muszą zapewnić równe szanse zatrudnienia wszystkim wykwalifikowanym osobom i nie
mogą dyskryminować ich ze względu na rasę, kolor skóry, religię, wyznanie, płeć, orientację seksualną,
tożsamość płci, pochodzenie krajowe, pochodzenie etniczne, status weterana, niepełnosprawność
niezwiązaną z wymaganiami stanowisk, informację genetyczną, służbę wojskową lub inny chroniony
status w odniesieniu do rekrutacji, awansu, wynagrodzenia lub premii lub ogólnego traktowania
w miejscu pracy.
Co to oznacza?

Aegon zobowiązuje się zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczne i satysfakcjonujące warunki
pracy, w których ludzie traktują się wzajemnie z szacunkiem i godnością. Zapewnienie równych szans
oznacza, że pracownicy są wybierani wyłącznie ze względu na ich zdolność do wykonywania zawodu
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oraz, że w trakcie procesu rekrutacji lub po nim nie ma rozróżnienia, wykluczenia lub preferencji z innych
powodów.
Pracownicy doświadczający nieuczciwego traktowania lub innego nieodpowiedniego zachowania,
albo będący jego świadkami, są zachęcani do zgłaszania takich sytuacji za pośrednictwem
odpowiednich kanałów.

2. Ochrona danych osobowych
Aegon zobowiązuje się chronić dane osobowe pracowników, dostawców, klientów i partnerów
biznesowych w profesjonalny, legalny i etyczny sposób. Dane osobowe są zdefiniowane jako wszelkie
informacje dotyczące osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, takie jak jej nazwisko
i dane kontaktowe.
Stosujemy się do obowiązujących przepisów prawnych i własnych zasad prywatności w celu
zapewnienia, że traktujemy dane osobowe z wysokim stopniem staranności. Nasze zasady dotyczące
prywatności gwarantują, że zachowujemy dane osobowe dla uzasadnionych celów biznesowych oraz
że posiadamy przejrzyste procedury dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych, jak
również ich wykorzystywania i/lub udostępniania. Wszelkie gromadzenie lub przetwarzanie danych
osobowych powinno być zgodne z uzasadnionym celem biznesowym, uczciwe, dokładne, przejrzyste
i w żaden sposób nie nadmierne.
Dane osobowe powinny zawsze być odpowiednio zabezpieczone przed niewłaściwym dostępem lub
niewłaściwym wykorzystaniem.
Co to oznacza?









Pracownicy muszą zidentyfikować zagrożenia dla prywatności przed gromadzeniem,
wykorzystywaniem, przechowywaniem lub ujawnianiem danych osobowych, na przykład podczas
wprowadzania nowego systemu informatycznego, procesu, projektu lub inicjatywy
marketingowej;
Pracownicy muszą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w jasno określonych
i uzasadnionych celach biznesowych;
W przypadku przetwarzania lub udostępniania danych osobowych zainteresowane osoby muszą
być poinformowane o ewentualnym ich wykorzystaniu. W niektórych przypadkach należy
również uzyskać ich uprzednią zgodę;
Pracownicy muszą dążyć do ochrony danych osobowych, jeśli są one udostępniane (w tym osobie
trzeciej);
Pracownicy muszą, w zakresie, w jakim zezwala im na to charakter zatrudnienia, zapewnić, że dane
osobowe, do których mają dostęp, są dokładne, ich wykorzystanie jest związane z uzasadnionymi
celami biznesowymi i są uaktualniane;
W przypadku gdy nie istnieje już uzasadniony cel biznesowy wykorzystania danych, pracownicy
muszą albo w bezpieczny sposób usunąć dane, albo, jeśli usunięcie ich nie jest racjonalnie
opłacalne, w dalszym ciągu chronić dane zgodnie z Kodeksem Postępowania, do czasu ich
bezpiecznego usunięcia.

Pracownicy, którzy nie są pewni, czy potrzebują na przykład uzyskania zgody przed udostępnieniem
lub przetwarzaniem danych osobowych, lub którzy nie wiedzą, jak chronić dane osobowe podczas
wymiany z osobą trzecią, powinni zasięgnąć porady Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub
pracownika jednostki prawnej lub Compliance.
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3. Właściwe wykorzystanie majątku i wyposażenia Aegon
Pracownicy mogą wykorzystywać majątek Aegon wyłącznie dla realizacji uzasadnionych celów
biznesowych i innych uprawnionych celów. Narzędzi wewnętrznej komunikacji (takich jak poczta,
e-mail, telefony, sieci komputerowe, dostęp do intranetu i Internetu itd.) można używać tylko dla
realizacji uprawnionych celów spółki. Okazjonalne wykorzystanie ich przez pracownika dla celów
osobistych może być dozwolone według uznania przełożonego pracownika, pod warunkiem, iż nie
zakłóca działalności Aegon.
Co to oznacza?

Aegon zobowiązuje się do zapewniania swoim klientom wysokiej jakości produktów i usług. W tym
celu pracownicy są zobowiązani działać zgodnie z interesem i wartościami spółki, klientów i
interesariuszy, jeżeli chodzi o wykorzystanie majątku spółki i narzędzi komunikacji.

4. Współpraca w realizacji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych
Od pracowników wymaga się współpracy z odpowiednio umocowanymi osobami prowadzącymi
wewnętrzne lub zewnętrzne kontrole. Składanie fałszywych oświadczeń lub w inny sposób
wprowadzanie w błąd wewnętrznych lub zewnętrznych audytorów, doradców prawnych,
funkcjonariuszy, przedstawicieli spółki lub organów nadzoru zagrożone jest surowymi karami. Aegon
nie akceptuje i przeciwdziała wyciąganiu jakichkolwiek konsekwencji w stosunku do pracowników za
współpracę w ramach tego rodzaju kontroli.
Co to oznacza?

Aegon zobowiązuje się utrzymać zaufanie i szacunek wszystkich interesariuszy. Dlatego zawsze
powinniśmy dążyć do zachowania otwartości, szczerości i bezpośredniości. Jest to szczególnie ważne
w przypadku kontroli, tak wewnętrznych jak i zewnętrznych. W związku z tym, wszystkich
pracowników prosi się o współpracę w ramach wszystkich takich kontroli oraz zwrócenie uwagi na
unikanie składania nieprawdziwych oświadczeń.

5. Zgłaszanie przypadków bezprawnego lub nieetycznego zachowania
Reputacja Aegon zależy w głównej mierze od tego, w jakim stopniu postanowienia niniejszego
Kodeksu Postępowania będą realizowane w praktyce. Od wszystkich pracowników oczekuje się
rozpoznawania przypadków faktycznego lub potencjalnego naruszenia niniejszego Kodeksu
Postępowania oraz zgłaszania się po poradę w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości.
Wszystkie przypadki podejrzanych lub bezprawnych działań, nieetycznego postępowania, zagrożenia
dla interesu publicznego lub naruszenia niniejszego Kodeksu Postępowania należy bezzwłocznie
zgłaszać do:
(a) Kierownictwa oraz
(b) Osoby odpowiedzialnej za Compliance, lub
(c) Działu Prawnego, lub
(d) Działu HR,
(e) Osoby odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem.
Aegon zachęca wszystkich pracowników, jak również interesariuszy, aby w przypadku podejrzenia
jakichkolwiek naruszeń prawa i/lub regulacji wewnętrznych, w tym postanowień niniejszego Kodeksu
Postępowania, niezwłocznie zawiadamiali wskazane powyżej jednostki.
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Pracownicy zgłaszający naruszenia powinni korzystać z odpowiednich, lokalnych kanałów służących
zgłaszaniu obaw dotyczących złych praktyk i nieodpowiednich, nieetycznych lub nielegalnych
zachowań. Pracownicy mogą zgłaszać swoje obawy dotyczące naruszenia również przy użyciu innych
kanałów raportowania, jeśli chcą pozostać anonimowi, bądź też z ich punktu widzenia ta konkretna
sprawa powinna zostać rozpatrzona na wyższym poziomie decyzyjności. Pracownicy mogą zgłaszać
naruszenia za pośrednictwem lokalnego Compliance Officera lub też zgłosić swoje obawy w trybie
online, zachowując przy tym pełną anonimowość. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na
stronie dotyczącej Aegon Global Ethics Line (str. 24 Kodeksu).
W sprawie wszelkich zachowań przynoszących szkodę reputacji spółek Aegon albo narażających na
szwank bezpieczeństwo i prawa pracowników spółki zostanie przeprowadzone wyczerpujące
dochodzenie. Pracownicy muszą w pełni współpracować z osobami prowadzącymi takie dochodzenie.
Zachowana zostanie poufność w takim zakresie, w jakim wymagać tego będzie interes wszystkich
zaangażowanych stron oraz zobowiązania Aegon na mocy odpowiednich przepisów prawa i regulacji.
Aegon nie będzie wyciągać konsekwencji ani nie zgodzi się na wyciąganie konsekwencji wobec
pracownika, który w dobrej wierze zgłasza przypadek bezprawnego lub nieetycznego postępowania.
Co to oznacza?

Aegon zobowiązuje się do tworzenia i utrzymania otwartej i wspierającej kultury, w której pracownicy
czują się bezpiecznie, zgłaszając obawy, podejrzenia lub faktyczne naruszenia. Pracownicy są często
pierwszymi, którzy dostrzegają naruszenia w firmie. Ważne jest, aby takie zdarzenia zostały szybko
zidentyfikowane i rozwiązane w celu wyeliminowania lub ograniczenia wszelkich niekorzystnych
skutków, takich jak straty finansowe i utrata reputacji.
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Odpowiedzialność
społeczna
1. Działalność społeczna
Aegon angażuje się w realizację solidnej i odpowiedzialnej praktyki biznesowej oraz stara się wnosić
trwały wkład w życie społeczeństw, w których żyją i pracują nasi pracownicy. Zachęcamy
pracowników do udziału w działaniach wzbogacających ich lokalne społeczności. Staramy się
przyczynić do trwałego wzrostu gospodarczego oraz wspierać organizacje zmierzające ku temu
samemu co my celowi, polegającemu na pomaganiu ludziom w osiągnięciu trwałego bezpieczeństwa
finansowego. Celem Aegon jest skierowanie większości darowizn na trzy główne obszary: zdrowie,
dobrobyt oraz propagowanie rozwoju nauki czytania i pisania wśród krajów o wysokim współczynniku
analfabetyzmu.
Co to oznacza?

Aegon zachęca pracowników do udziału w działaniach wspomagających ich lokalne społeczności.
Dotyczy to również działalności politycznej, przy założeniu, że ta działalność nie koliduje z ich
obowiązkami jako pracowników Aegon. Aegon w pełni wspiera pełne prawo do zrzeszania.

2. Odpowiedzialne inwestowanie
Aegon jest znaczącym inwestorem w wielu gałęziach przemysłu i przedsiębiorstwach, przy czym
poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność jako dostawca kapitału. Aegon zobowiązuje się
do inwestowania w rozsądny i odpowiedzialny sposób w imieniu naszych klientów, odpowiednio
identyfikując ryzyko i zarządzając nim. Aegon jest sygnatariuszem zasad odpowiedzialnego
inwestowania ONZ (UN PRI).
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Aegon chce przyczyniać się do dobrobytu i zrównoważonego rozwoju przez aktywne wykorzystywanie
uprawnień własnościowych. Naszym zdaniem zintegrowanie kryteriów dotyczących środowiska,
społeczeństwa i ładu korporacyjnego z wykonywaniem prawa własności i podejmowaniem decyzji
inwestycyjnych, może mieć pozytywny wpływ na długoterminowe zyski. Od wszystkich pracowników,
a w szczególności od pracowników zaangażowanych w działania związane z inwestowaniem,
wymagamy, aby wspierali to podejście.
Co to oznacza?

Pracownicy zaangażowani w zarządzanie aktywami powinni postępować zgodnie ze swoimi
upoważnieniami i instrukcjami dotyczącymi inwestowania oraz spełniać wymagania klienta w tym
zakresie. Dotyczy to także zarządzania każdym portfelem pod kątem uzgodnionego profilu ryzyka.
Aegon dąży ponadto do uwzględnienia aspektów dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu
korporacyjnego w swoich działaniach związanych z inwestowaniem.

3. Wspieranie i ochrona praw człowieka
Aegon działa na rzecz przestrzegania powszechnie uznanych praw człowieka.
Zgodnie z zasadami polityki Aegon w zakresie praw człowieka cała działalność firmy podlega
postanowieniom Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, kluczowym standardom
Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz zasadom dotyczącym praw człowieka i standardom pracy
zawartym w inicjatywie ONZ Global Compact.
Co to oznacza?

Aegon wymaga od pracowników stosowania się do wskazanych standardów i zasad w ramach ich
działalności zawodowej i pracy w Aegon.
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Dane kontaktowe Aegon Ethics Line
Aegon Ethics line jest usługą dostarczaną przez podmiot zewnętrzny, która pozwala pracownikom
i interesariuszom na zgłaszanie naruszeń niezależnie od lokalnych kanałów komunikacji, w przypadku gdy
chcą zachować pełną anonimowość albo zainteresować sprawą jednostki grupowe.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: www.Aegonethicsline.com lub kontaktu telefonicznego.
Infolinia jest czynna przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Zarówno strona internetowa jak i infolinia
dostępna jest w różnych wersjach językowych*:
Australia
Bermudy
Brazylia
Kanada
Chiny
Czechy
Francja
Niemcy
Hong Kong
Węgry
Indie
Indonezja
Irlandia
Japonia
Korea Płd.
Meksyk
Holandia
Polska
Rumunia
Singapur
Słowacja
Hiszpania
Tajwan
Tajlandia
Turcja
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone

0011 800 1777 9999
Reverse Charge/ Collect Number: +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
Reverse Charge/ Collect Number: 0 800 360 228
800 852 3912
Reverse Charge/ Collect Number: 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.)

* Bezpłatne numery mogą zmieniać się od czasu do czasu dla niektórych krajów. Prosimy o odwiedzanie
strony internetowej www.Aegonethicsline.com.
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Dane kontaktowe Aegon N.V. Group
Compliance Officer
Group Compliance Officer
Aegon N.V.
P.O. Box 85
2501 CB The Hague
The Netherlands
E-mail: GroupComplianceOfficer@Aegon.com

O Aegon
Aegon jest jednym z wiodących na świecie dostawców usług ubezpieczeniowych,
emerytalnych i zarządzania aktywami. Obecnie Aegon obecny jest w ponad 20 krajach.
Jesteśmy tutaj, aby pomóc ludziom w osiągnięciu pełnego bezpieczeństwa finansowego
i działamy odpowiedzialnie, aby nasze działania były korzystne dla wszystkich naszych
interesariuszy.
25

Aktualizacja: Czerwiec 2020
Aegon N.V.
PO Box 85
2501 CB The Hague
The Netherlands
© 2002-2017. Aegon N.V. All wszelkie prawa
zastrzeżone.
Poza wersją angielską, Kodeks Postępowania
Aegon został opublikowany w następujących
językach: chińskim (uproszczonym), czeskim,
niderlandzkim, angielskim, francuskim,
węgierskim, indonezyjski, japońskim, polskim,
rumuńskim, słowackim, hiszpańskim, tajskim i
tureckim. W przypadku rozbieżności między
wersjami językowymi, wiążącą jest wersja
sporządzona w języku angielskim.
Obowiązująca wersja Kodeksu Postępowania
dostępna jest na stronie www.aegon.com/coc.
(1.2)

www.aegon.com

