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Speak Up

Aggódom valami miatt

Beszélj valakivel

A bejelentés

Elindul a vizsgálat

Mi történik, miután 
bejelentést tettem?

Jelen útmutató segítségével felkészülhetsz arra a folyamatra, 
hogy mire számíthatsz, ha észreveszel egy problémát és 
beszélgetést kezdeményezel róla, vagy ha felhívod 
az Aegon Speak Up segélyvonalat, és aggodalmadat kivizsgálják. 
Kattintsd végig a Speak Up folyamat különböző szakaszait.

Útmutató
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Bejelentést kell tenned, 
ha az alábbiakat tapasztalod:

Aggódom valami miatt
Mit tudsz elmondani róla?

törvénybe ütköző

etikátlan 

nem megfelelő magatartás

Olyan dolog, amely a fennálló

törvények és szabályok

Magatartási Kódexünk

belső szabályzatunk és folyamataink

vagy ha ez a magatartás 
veszélyt jelent

rád és kollégáidra

pénzügyi helyzetünkre és jóhírünkre

ügyfeleinkre és részvényeseinkre.

az életre és a vagyontárgyakra

a közérdekre.

a pénzügyi rendszerre 

Amikor az ilyen magatartás 
veszélyt jelent

az Aegon-nal kapcsolatosan. komoly megsértését 
eredményezhetik.
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Azt a csatornát válaszd, ami a legmegfelelőbb a számodra
Beszélj valakivel

Hívd a segélyvonalat
Ha a vállalaton kívüli szakemberrel szeretnél beszélni, használhatod az ingyenesen 
hívható segélyvonalunkat, amely 0-24 órában elérhető minden nap, és egy képzett 
(külső) Compliance operátor segítségével teheted meg a bejelentésedet. 
A telefonszámokat a www.aegon.com/speakup oldalon találod meg.

Tedd meg a bejelentést online 
Ha nem érzed jól magad attól, hogy egy élő szolgáltatóval kell beszélned, 
akkor online is megteheted a bejelentésedet. Gépeld be az információt 
egy online űrlapra, és szánj időt arra, hogy átgondold és átnézd, amit írtál. 
Látogass el a www.aegon.com/speakup/report oldalra. . 

Jelentés személyesen, meghatalmazott útján (nyitott ajtós jelentés)

Ha megosztod az aggályaidat közvetlenül a vezetőddel, a HR-rel vagy 
a Compliance munkatársakkal, akkor ők tehetik meg a bejelentést a nevedben.

Amikor beküldöd a jelentést, 
kapsz egy bizalmas hozzáférési 
számot és egy jelszót, amelyek 
segítségével ellenőrizheted 
a bejelentésed állapotát, 
megnézheted az üzeneteidet, 
vagy kommunikálhatsz 
az Aegon Speak Up 
koordinátorral.

Aggodalmadat felvetheted a számodra legkényelmesebb módon. Ideális esetben a rendszeres munka részeként párbeszédet kell kezdeni, 

és beszélgetéssel kell kezdeni a közvetlen vagy felsőbb vezetővel, a HR, a Compliance, a Risk vagy a Belső ellenőrzés munkatársaival. 

Ha ez nem lehetséges, nyugodtan felvetheted aggodalmadat bizalmasan vagy akár névtelenül is az Aegon Speak Up segítségével.
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A bejelentés

Miután bejelentést tettél,

48 órán belül kapsz egy visszaigazoló 

e-mailt arról, hogy fogadták

a bejelentésedet, és

további információt kapsz 

az egész folyamatról.

Értékelés

A Speak Up koordinátor értékeli:

milyen kérdéseket vet fel a jelentés

mekkora annak a kockázata, 

hogy személyazonosságod 

ismertté válhat a kivizsgálás során

és fennáll-e a megtorlás veszélye 

veled vagy más személyekkel 

szemben a bejelentés kapcsán.

A bejelentés
Mik a lépések?

Az eredménytől függően 
a Speak Up koordinátor 
megbeszéli Veled, ha további 
intézkedésekre van szükség a 
támogatásodra vagy a védelmedre.
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Ha elegendő ok van 
a folytatásra, akkor 
az Aegon

hivatalos vizsgálatot indít vagy

független vizsgálatot kezdeményez, 

továbbítja az ügyet a megfelelő 

hatóságnak kivizsgálásra.

Miután a tények vizsgálata 
megtörtént, a kivizsgálást 
végző személy írásbeli
jelentést készít, amely 
felvázolja:

a vizsgált kérdéseket,

az összegyűjtött bizonyítékokat,

a megállapításokat,

illetve azt, hogy ellened vagy 

a vizsgálatban részt vevő 

más személyek ellen történt-e 

hátrányos intézkedés.

Ha arra a következtetésre jutnak, 

hogy a jelentett ügy (részben) 

megalapozott, a vezetőség dönt 

a megfelelő orvoslásról és / vagy 

fegyelmi intézkedésekről.

Elindul a vizsgálat
Mire számíthatsz?
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Rendszeresen értesítést kapsz arról, hogy mi történik 

a bejelentéseddel kapcsolatban.

Néha azonban a titoktartás szükségessége miatt nem tudunk 

neked konkrét részleteket adni.

A vizsgálat befejezése után tájékoztatunk annak kimeneteléről 

és arról, milyen irányítási intézkedést hoztak vagy javasoltak 

a bejelentésedet illetően.

A megszólalás vegyes érzelmeket válthat ki. 

Felkavaró és akár ijesztő is lehet. Ilyen esetekben 

igénybe vehetsz tanácsadást vagy coachingot is.

Kérjük, további információért vedd fel a kapcsolatot 

a HR Igazgatósággal.

Mi történik, miután 
bejelentést tettem?
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Ha tapasztalsz valamit, amitől nem érzed jól magad, 

akkor fontos, hogy mi is halljunk róla. Egy probléma az 

Aegon-nál, amiről nem tudjuk, az egy olyan probléma, 

amellyel nem tudunk foglalkozni. Ha bejelentést teszel, 

megakadályozhatod, hogy ez a probléma nagyobbá váljon. 

Cserébe az Aegon megígéri, hogy meghallgat, cselekszik és 

védelmet nyújt számodra.

Miért fontos, hogy bejelentést tegyél?

Javasoljuk, hogy használd az Aegon Speak Up eszközkészletet, 

amikor a bejelentésedet fontolgatod. Az eszközkészlet egy 

weboldal és egy alkalmazás – amelyet a saját vagy üzleti 

telefonodra, táblagépedre vagy más eszközre tölthetsz le –  

ezek segítségével több részletet megtudhatsz a Speak Up-ról.  

Végig vezet téged a Speak Up folyamat minden lépésén, 

miközben az érzelmeidet figyelembe véve nyújt számodra 

megfelelő útmutatást és tájékoztatást.

Készülj fel a Speak Up eszközkészlet segítségével Hasznos linkek

Aegon Code of Conduct

Aegon.com/speakup 

Speak Up Policy

Speak Up Service

Használd a QR kódot az app letöltéséhez
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