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“Tujuan kita adalah
Membantu orang mencapai
keamanan keuangan
sepanjang hidup”

Lard Friese
CEO Aegon N.V.
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Surat dari CEO
Salam sejahtera,
Di Aegon, tujuan kita adalah membantu orang mencapai keamanan keuangan sepanjang hidup. Tata
Tertib Aegon mendukung tujuan tersebut dengan menguraikan dan menjelaskan nilai-nilai inti, prinsipprinsip dan aturan-aturan bisnis kita, yang memandu kita dalam melakukan pekerjaan sehari-hari kita.
Karena bisnis Aegon dibangun berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan integritas, maka Tata Tertib
Aegon adalah kerangka wajib yang perlu diterapkan untuk membentuk tindakan setiap orang yang
bekerja di Aegon. Berlandaskan pada hukum internasional, hak asasi manusia dan konvensi perburuhan,
Tata Tertib Aegon akan membantu untuk memastikan bahwa Anda, dan semua orang yang bekerja
dengan Anda, berperilaku sesuai etika dan penuh tanggung jawab.
Setelah membaca Tata Tertib Aegon ini, Anda diwajibkan untuk memahami sepenuhnya Tata Tertib
Aegon dan mematuhinya setiap saat. Hal ini berlaku juga untuk setiap orang yang sedang berada di
Aegon. Apabila Anda memiliki pertanyaan, atau kebimbangan, atau apabila Anda melihat perilaku yang
tidak sesuai dengan Tata Tertib Aegon ini, silakan angkat bicara. Kami pastikan bahwa kami akan
mendengarkan, dan bertindak.
Melalui Tata Tertib Aegon ini, Aegon akan terus melayani nasabahnya di seluruh dunia, dan
melakukannya dengan integritas.
Lard Friese,
CEO Aegon N.V.
June 2020
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Tujuan Kita
Tujuan kita di Aegon adalah untuk membantu orang mencapai keamanan keuangan
sepanjang hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu menjadi rekan terpercaya
dan jangka panjang untuk nasabah kita, menawarkan mereka solusi keuangan yang
transparan, relevan, dan bermanfaat pada setiap tahap kehidupan.
From working life

dari usia kerja
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…melalui panduan

…through guidance
dan saran…
and advice…

…into retirement

…sampai masa pensiun

Nilai-nilai inti kita

Nilai-nilai inti kita
Aegon senantiasa berjuang untuk memenuhi kebutuhan yang senantiasa berkembang
dari Nasabah, rekan usaha, pemegang saham, karyawan dan masyarakat luas dimana
kita bergerak. Ambisi kita adalah supaya Aegon menjadi rekan terpercaya bagi Nasabah
kita pada setiap tahap kehidupan.
Nilai-nilai inti kita:

Bekerja Sama
Bekerja sama sebagai tim membuat kita lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih baik.
Kita membangun hubungan sambil bekerja sama dengan saling menghargai melintasi
berbagai disiplin ilmu, melintasi berbagai batasan, dan bersama mitra melintasi seluruh rantai
nilai. Kita menerima perspektif baru dan sepenuhnya memanfaatkan wawasan luas serta
keahlian profesional yang ada di seluruh organisasi Aegon.

Membawa Kejelasan
Dengan memastikan bahwa kita menawarkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan nasabah
dan dengan berkomunikasi secara jelas dan transparan, kita menampilkan integritas dan membangun
hubungan jangka panjang yang dibangun diatas kepercayaan. Kita terbuka, transparan, dan berfokus pada
nasabah.

Melampaui Harapan
Kita memiliki kepedulian terhadap nasabah kita dan berkomitmen untuk menyediakan mereka dengan
jasa dan layanan yang luarbiasa. Kita senantiasa berjuang untuk memastikan bahwa kita bukan hanya
memenuhi kebutuhan Nasabah kita, tapi sedemikian rupa sehingga kita dapat melebihi harapan mereka.
Setiap hari, kita mencari kesempurnaan, dan memegang diri kita bertanggungjawab atas standar paling
tinggi dalam setiap hal yang kita lakukan.
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Siapa yang harus mematuhi
Tata Tertib ini?
Tata Tertib ini berlaku untuk semua direktur, pejabat (terlepas dari dasar kontrak kerja
mereka), dan karyawan di semua perusahaan Aegon. Mereka terdiri atas anggota
Dewan Eksekutif, Dewan Manajemen, dan Dewan Pengawas Aegon N.V., serta pejabat
eksekutif dan non-eksekutif atau direktur pengawasan perusahaan Aegon. Untuk
tujuan Tata Tertib ini, semua pihak tersebut di atas dapat disebut sebagai “karyawan”.
Tata Tertib ini juga berlaku untuk karyawan yang mewakili Aegon di perusahaan rekanan, usaha bersama,
dan dalam bentuk kerja sama lainnya.
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Tentang Aegon

Tata Tertib ini didukung oleh setiap
perusahaan Aegon
Setiap perusahaan Aegon telah sepakat untuk mematuhi Tata Tertib ini. Namun, manajemen dari setiap
perusahaan berhak untuk mempertahankan atau memperkenalkan aturan dan peraturan tambahan yang
sesuai.

Tentang Aegon
Semua karyawan diharapkan untuk bertindak sesuai dengan standar etika tertinggi dan mematuhi nilainilai inti serta prinsip bisnis Aegon.
Semua karyawan juga diminta untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban kepada Aegon untuk
menjalankan bisnis sesuai dengan Tata Tertib ini dan mematuhi undang-undang, peraturan, serta
ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.
Kegagalan untuk mematuhi Tata Tertib ini dapat dikenakan tindakan disipliner hingga dan termasuk
pemutusan hubungan kerja. Pelanggaran Tata Tertib ini juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap
undang-undang dan dapat dikenakan sanksi perdata atau pidana.
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Tata Tertib Kita
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Tata Tertib Kita

Aegon berkomitmen untuk mempertahankan standar etika
tertinggi. Tata Tertib kita merupakan perwujudan nilai-nilai
kita dan berlaku pada semua karyawan Aegon di seluruh
dunia. Tata Tertib ini menjabarkan serangkaian kondisi wajib
atas bagaimana karyawan Aegon harus melaksanakan usaha,
mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku,
dan menggunakan pertimbangan yang matang dalam mencapai
keputusan bisnis yang etis dalam rangka kepentingan jangka
panjang pemangku kepentingan kita.
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Perusahaan & Tata Kelola
1. Mematuhi undang-undang dan peraturan
Karyawan harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku serta aturan dan peraturan
perusahaan internal, termasuk Tata Tertib ini.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?

Mematuhi semua undang-undang dan peraturan bukan hanya suatu persyaratan hukum, tetapi juga
utama apabila kita akan memenuhi tujuan kita dan tetap menjadi rekan jangka panjang dan
terpercaya untuk nasabah kita.

2. Mencatat transaksi keuangan
Karyawan akan mencatat semua transaksi keuangan dengan adil dan benar dalam buku
akun yang sesuai, dan dapat setiap saat diperiksa oleh direktur perusahaan, pejabat,
dan auditor yang ditunjuk perusahaan.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?

Kepercayaan dari seluruh pihak pemangku kepentingan, yakni nasabah, pemegang saham, karyawan,
dan masyarakat luas, didasarkan pada reputasi kita untuk integritas dan keterbukaan. Karyawan
tidak boleh menggunakan akun rahasia atau mengeluarkan dokumen yang tidak mencerminkan
transaksi terkait dengan adil dan benar.
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3. Informasi dan perdagangan orang dalam
Informasi orang dalam adalah informasi yang berharga dan belum dipublikasikan. Dalam konteks
Aegon, ini merupakan informasi dengan bentuk tertentu yang belum dipublikasikan terkait Aegon
atau instrument keuangan lainnya yang dapat memiliki dampat signifikan terhadap harga dari
instrumen keuangan tersebut apabila informasi tersebut sudah dipublikasikan.
Dalam mengungkapkan informasi orang dalam, baik ke pihak ketiga ataupun ke bagian lain dari
perusahaan, karyawan harus selalu mempertimbangkan apakah pengungkapan informasi tersebut
tepat dalam pelaksanaan normal dari kepegawaian, profesi, atau tugas nya. Kita memberlakukan
penerapan prinsip “sebatas perlu” yang tegas: penerima informasi orang dalam harus memiliki
kebutuhan yang sah dengan dasar yang kuat atas informasi tersebut dan harus berada dalam suatu
cakupan kerahasiaan.
Apabila karyawan memiliki informasi orang dalam, karyawan harus menahan diri dari menggunakan
informasi tersebut untuk mendapatkan atau melepaskan instrument keuangan yang terkait dengan
informasi orang dalam tersebut, bai katas akun mereka sendiri ataupun untuk kepentingan pihak
ketiga, baik langsung ataupun tidak langsung. Menggunakan informasin orang dalam untuk
keuntungan keuangan atau lainnya juga disebut sebaga perdagangan orang dalam. Jika informasi
orang dalam terkait ke penerbit atau entitas yang mana induk perusahaannya merupakan
perusahaan terdaftar di bursa, maka batas pengungkapan informasi dan perdagangan dapat berlaku
juga ke entitas-entitas tersebut.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?

Perdagangan orang dalam dan pengungkapan diluar hukum dari informasi orang dalam dapat
merusak integritas dari pasar finansial dan menghancurkan kepercayaan investor, dan
membahayakan reputasi dari perusahaan dan karyawan kita.
Semua pemangku kepentingan kita harus memiliki akses ke informasi yang sama di masa yang sama,
dan bebas dari kekuatiran bahwa seseorang dengan informasi orang dalam dapat meraih keuntungan
yang tidak adil dengan merugikan mereka.

4. Komunikasi atas nama Aegon
Karyawan harus selalu berusaha memenuhi setiap kewajiban pengungkapan informasi yang relevan
dengan membuat laporan, pengajuan, dan komunikasi yang lengkap, adil, tepat waktu, akurat, serta
dapat dimengerti. Pada saat yang sama, komunikasi tersebut juga harus melindungi kerahasiaan dan
kepentingan Aegon.
Hanya karyawan dengan wewenang khusus yang dapat berkomunikasi dengan media atas nama
Aegon. Pertanyaan dari pers yang terkait dengan perusahaan Aegon harus ditujukan kepada juru
bicara perusahaan Aegon yang ditunjuk. Pertanyaan tersebut mencakup setiap komunikasi verbal dan
tertulis dengan media, serta panggilan telepon yang tidak diharapkan dari wartawan.
Karyawan dilarang terlibat dalam komunikasi apa pun yang tidak benar, membahayakan reputasi
perusahaan, dan/atau bertentangan dengan Tata Tertib ini atas nama perusahaan Aegon.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?

Kisah-kisah di media (termasuk media sosial) dapat menimbulkan dampak yang besar pada reputasi
dan harga saham kita.Oleh sebab itu, sangat penting bahwa karyawan yang berkomunikasi dengan
media atau masyarakat umum atas nama Aegon hanya dilakukan oleh karyawan yang mendapat
otoritas atas aktivitas tersebut. Semua komunikasi atas nama Aegon harus konsisten dengan nilainilai, strategi, dan tujuan Aegon.
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Melaksanakan Usaha
1. Memperlakukan pemangku kepentingan dengan adil
Setiap karyawan, dalam lingkup aktivitas profesionalnya atas nama perusahaan, akan berupaya
untuk berinteraksi secara adil dengan nasabah, pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan
pesaing. Tidak ada karyawan yang dapat mengambil keuntungan secara tidak adil melalui manipulasi,
penyembunyian, penyalahgunaan informasi yang dilindungi hak istimewa, pernyataan fakta materi
secara keliru, atau praktik transaksi lainnya yang tidak adil.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?

Sebagai salah satu penyedia produk dan layanan keuangan jangka panjang terkemuka di dunia,
perusahaan Aegon memberikan janji jangka panjang untuk berbagai kalangan nasabah, pemegang
saham, karyawan, dan masyarakat luas. Dengan memperlakukan para pemangku kepentingan kita
dengan adil, dan melaksanakan usaha kita dengan bertangungjawab dan dengan integritas, kita bisa
yakin bahwa kita akan terus memenuhi janji kita untuk membantu orang mencapai mencapai
keamanan keuangan sepanjang hidup

2. Menyediakan produk dan layanan yang jelas
Karyawan akan berusaha untuk menyediakan produk dan layanan yang adil, jelas, dan memenuhi
kebutuhan jangka panjang nasabah.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?

Dengan menawarkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan jangka panjang nasabah, dan
dengan berkomunikasi secara jelas dan transapran, kita menampilkan integritas dan membangun
hubungan jangka panjang yang dibangun diatas keuntungan Bersama dan kepercayaan.
14 Tata Tertib June 2020

Melaksanakan Usaha

3. Berinteraksi dengan mitra bisnis
Aegon berkomitmen untuk berinteraksi dengan mitra bisnis yang berbagi nilai-nilai inti dan prinsip bisnis
dengan perusahaan. Kita mengharuskan semua karyawan, dalam lingkup aktivitas profesionalnya atas
nama perusahaan, untuk mendukung target ini. Karyawan juga diminta untuk menerapkan Tata Tertib
kita dalam interaksi mereka dengan mitra bisnis.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?

Aegon membangun hubungan jangka panjang dengan mitra bisnis yang memiliki nilai-nilai inti dan
prinsip bisnis serupa dengan kita. Mitra tersebut mencakup agen, broker, pemasok, dan mitra usaha
Bersama. Aegon mengharapkan karyawannya untuk bertindak dengan integritas dan untuk dengan
pertimbangan yang matang.

4. Menghormati kerahasiaan dan hak milik pihak ketiga
Karyawan harus menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan ke mereka oleh Aegon, karyawannya
dan rekan usahanya, kecuali apabila pengungkapan dijinkan atau diperlukan oleh hukum.
Informasi rahasia mencakup semua informasi yang belum diungkapkan ke public yang dapat
bermanfaat bagi pesaing atau berbahaya bagi perusahaan, karyawaannya, atau rekan usahanya,
apabila diungkapkan. Informasi rahasia juga mencakup data pribadi dari nasabah dan karyawan.
Karyawan harus menghormati semua hak milik intelektual seperti hak milik, merk dagang, dan paten.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?

Dalam konteks ini, informasi terkait perusahaan, karyawan, rekan usaha, dan data pribadi karyawan.
Informasi sendiri atau informasi rahasia lainnya hanya dapat diungkapkan sebagaimana diijinkan atau
diperlukan oleh hukum. Akses ke informasi rahasia di dalam perusahaan terbatas pada mereka yang
memiliki kebutuhan bisnis yang sah. Kerahasiaan merupakan persyaratan Utama untuk
mempertahankan kepercayaan dan keyakinan dari Nasabah, rekan usaha, dan karyawan kita.

5. Mencegah suap dan korupsi
Aegon berkomitmen untuk bertindak dengan jujur, berintegritas, dan transparan. Kita melaksanakan
usaha kita sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai kita. Mengingat ini, nyata bahwa suap dan korupsi
sangatlah berlawanan dengan dasar diri kita.
Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi melukai semua orang
yang hidup, penghidupan atau kebahagiannya tergantung pada integritas dari orang-orang yang
memiliki otoritas. Suap adalah suatu bentuk korupsi, dan didefinisikan sebagai penawaran, pemberian,
penerimaan, pencarian apapun yang memiliki nilai untuk secara tidak wajar mempengaruhi tindakan
pihak lain, baik pejabat pemerintah (suap public) atau pihak swasta (suap komersil). Suap tidak selalu
melibatkan uang, tetapi dapat mengambil bentuk keuntungan yang tidak pantas, termasuk bantuan.
Suap dapat melibatkan pembayaran pribadi atau perusahaan yang bertujuan untuk mempertahankan
bisnis dari nasabah atau suplier tertentu.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?



Karyawan dilarang keras menawarkan semua jenis suap (yang terdiri atas uang atau apa pun
yang bernilai) kepada pejabat publik, terlepas dari nilai, hasil, kebiasaan setempat, toleransi
pembayaran sejenis oleh pihak berwenang setempat, atau dugaan adanya keharusan untuk
melakukan pembayaran dengan tujuan memperoleh atau mempertahankan bisnis maupun
keuntungan lainnya.
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Semua komisi dan biaya lain yang dibayarkan atau masih harus dibayarkan kepada agen
penjualan asuransi, agen bisnis, atau staf perwakilan lain dari perusahaan Aegon harus sesuai
dengan praktik bisnis menyeluruh, untuk alasan komersial yang sah, dan menunjukkan
remunerasi yang tepat untuk layanan yang diberikan.
Karyawan dilarang berupaya untuk mendapatkan bisnis baru atau keuntungan komersial lain
yang tidak semestinya dengan membolehkan dilakukannya pembayaran yang tidak semestinya
kepada klien melalui agen atau staf perwakilan perusahaan Aegon lainnya.
Karyawan tidak boleh menerima maupun meminta pembayaran apa pun yang tidak
semestinya atau keuntungan lain yang tidak sesuai
Karyawan dibolehkan menerima pemberian dan hadiah dari perusahaan, dengan ketentuan
bahwa keuntungan tersebut memiliki nilai wajar dan sesuai dengan kebijakan perusahaan Aegon
yang terkait. Keuntungan tersebut harus diungkapkan dengan benar sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan. Pemberian atau hadiah yang mungkin diberikan untuk membebankan
tanggung jawab tertentu kepada karyawan, atau yang memiliki kesan tidak semestinya, harus
dihindari.

6. Menghindari konflik kepentingan
Konflik kepentingan dapat terjadi jika tanggung jawab profesional atau pribadi yang
saling bersaing, atau kepentingan keuangan, mencegah karyawan melaksanakan
tugasnya secara adil, jujur, dan transparan. Bahkan apabila tidak terdapat konflik kepentingan yang
nyata, karyawan harus menghindari situasi-situasi dimana pihak ketiga atau anggota masyarakat
umum dapat secara wajar menganggap atau menyatakan suatu konflik kepentingan. Konflik
kepentingan yang berupa anggapan atau nyata dapat merusak integritas dan reputasi Aegon.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?

Karyawan memiliki kewajiban untuk mendukung kepentingan terbaik Aegon sepanjang waktu dan
harus secara aktif mengatasi semua konflik kepentingan yang berupa anggapan atau nyata.
Konflik kepentingan dapat mencakup:
 Kepentingan di luar perusahaan yang membuat karyawan tidak dapat memusatkan perhatian atau
kemampuannya dalam menjalankan tugas sebagai karyawan;
 Karyawan atau anggota keluarga dekat karyawan yang memiliki kepentingan pokok terhadap salah
satu pemasok, agen, nasabah, atau pesaing utama Aegon yang mungkin mengganggu kemampuan
karyawan dalam membuat keputusan yang berimbang atas nama perusahaan Aegon;
 Mewakili perusahaan Aegon dalam transaksi di mana seorang karyawan memiliki kepentingan
pribadi mendasar;
 Mengungkapkan atau menggunakan informasi rahasia perusahaan Aegon untuk memperoleh
keuntungan atau manfaat pribadi.
Karyawan diharuskan untuk mengidentifikasikan dan melaporkan segala konflik kepentingan yang
terjadi atau dapat dianggap terjadi secara tepat waktu melalui saluran pelaporan yang tepat.

7. Menghindari perilaku anti persaingan adil
Persaingan usaha yang adil merupakan prinsip mendasar dari usaha Aegon: Aegon bertindak secara
independen dan bersaing dengan adil dengan para pesaingnya. Aegon tidak akan terlibat, langsung
ataupun tidak langsung, dalam diskusi atau aktivitas apapun yang merupakan perilaku anti persaingan.
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Perilaku anti persaingan usaha menunjuk pada semua praktik usaha yang mencegah dan/atau
membatasi persaingan. Contohnya:




Persetujuan verbal atau tertulis antara para pesaing yang membatasi persaingan, seperti
penetapan harga, alokasi pasar atau nasabah, dan batasan produksi atau keluaran;
Pertukaran informasi yang rahasia, strategis, atau sensitive secara komersial dengan pesaing;
Penyalahgunaan posisi dominan di pasar dimana Aegon memiliki posisi yang kuat yang berujung
pada pelenyapan pesaing kita atau ekploitasi Nasabah.”

Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?

Karyawan Aegon tidak akan terlibat dalam perilaku yang berdampak buruk pada persaingan.
Karyawan harus memahami aturan undang-undang persaingan dan berkomitment penuh untuk
bertindak untuk patuh seluruhnya dengan aturan tersebut. Jika karyawan menyadari adanya potensi
pelanggaran undang-undang persaingan, karyawan harus segera melaporkannya dengan
menggunakan saluran laporan yang tepat.

8. Mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme
Pencucian uang melibatkan pengolahan hasil kejahatan dalam upaya untuk menyamarkan sumbernya
yang melawan hukum. Pendanaan terorisme mencakup transaksi atau pemindahan dana apapun
yang mendukung jaringan teroris atau orang atau entitas terkait dengan terorisme. Pencucian uang
dan pendanaan terorisme adalah tindakan melawan hukum, dan sangat berlawanan dengan nilai-nilai
kita dan kepentingan pemangku kepentingan kita.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?

Karyawan tidak boleh turut serta dalam aktivitas apapun yang bertujuan untuk mencuci uang atau
mendanai terorisme. Selain itu, karyawan juga tidak diperbolehkan untuk menyediakan bantuan ke
orang atau organisasi apapun yang mencoba mengambil manfaat dari hasil tindakan criminal atau
melawan hukum atau mengendalikan dana investasi untuk manfaat dari organisasi teroris.

9. Kepatuhan terhadap sanksi
Sanksi ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi internasional terhadap sasaran tertentu. Sanksi
bertujuan merubah atau menghentikan aktivitas tertentu, baik karena mereka merupakan suata
ancaman terhadap keamanan dan kepentingan ekonomi nasional, atau karena mereka melanggar
hukum internasional, hak asasi manusia, atau prinsip demokratis.
Aegon berkomitmen terhadap program kepatuhan sanksi yang tegas untuk menjaga produk dan
layanan kita digunakan untuk transaksi yang dilarang atau untuk meluputkan, menghindari, atau
menyiasati sanksi. Aegon akan menyelidiki setiap pelanggaran dan mengambil semua langkah yang
diperlukan apabila terjadi ketidakpatuhan.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?

Karyawan dilarang keras dari terlibat dengan transaksi atau persetujuan apapun yang melanggar
sanksi. Karyawan harus mengikuti aturan dan regulasi internal perusahaan yang berlaku atas sanksi
lokal dan internasional.
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1. Mencegah diskriminasi dan perilaku tidak tepat lainnya
Aegon adalah penyedia pekerjaan berkesetaraan dan tidak mentolerir diskriminasi atau perilaku tidak
pantas apapun di tempat kerja.
Perilaku tidak pantas adalah perilaku yang tidak etis, tidak hormat, tidak adil, berprasangka, atau
tidak diinginkan oleh orang yang terlibat, baik apakah perilaku ini verbal, non-verbal, fisik, atau
psikologis. Perilaku tidak pantas termasuk pelecehan seksual, penindasan, agresi, penyalahgunaan
kekuasaan, manipulasi, kekerasan fisik atau intimidasi. Perilaku demikian berlawanan dengan nilainilai inti kita, berbahaya bagi karyawan, dan dapat merusak Aegon.
Karyawan harus menyediakan kesetaraan kesempatan kerja bagi semua orang yang berkualifikasi
dan tidak diperbolehkan mendiskriminasikan berdasarkan ras, warna kulit, agama, kepercayaan,
gender, orientasi seksual, identitas gender, asal kebangsaan, nenek moyang, status veteran,
ketidakmampuan fisik yang tidak terkait persyaratan pekerjaan, informasi genetis, masa bakti militer
atau status yang dilindungi lainnnya, baik terkait perekrutan, promosi, pengupahan atau bonus, atau
dalam aktivitas umum di tempat kerja.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?

Perusahaan Aegon berkomitmen untuk mendukung perilaku non-diskriminasi dalam lingkungan
pekerjaan dan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan. Non-diskriminasi
berarti bahwa karyawan dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan dan
bahwa tidak ada perbedaan, pengecualian, atau preferensi yang dilakukan dengan alasan lainnya,
baik saat proses perekrutan berlangsung maupun sesudahnya.
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Karyawan yang mengalami atau menyaksikan perlakuan tidak adil atau perilaku kurang tepat lainnya
didukung untuk melaporkannya melalui saluran yang tepat.

2. Melindungi Informasi Pribadi
Aegon berkomitmen untuk melindung informasi pribadi dari karyawan, supplier, nasabah, dan rekan
usaha dengan cara yang profesional, patuh pada hukum, dan etis. Informasi pribadi secara luas
didefinisikan sebagai informasi apapun yang terkait dengan individu yang teridentifikasi atau dapat
mengidentifikasi individu, seperti nama dan rincian kontak mereka.
Kita mengikuti undang-undang yang berlaku dan menetapkan aturan kerahasiaan sendiri untuk
memastikan bahwa kita memperlakukan informasi pribadi dengan perhatian yang tinggi. Aturan
kerahasiaan kita memastikan bahwa kita menyimpan informasi pribadi untuk tujuan usaha yang sah
dan bahwa kita transparan dengan bagaimana kita memperoleh, menggunakan, membagikan
informasi pribadi. Pengumpulan atau pengelolaan apapun atas informasi pribadi harus digunakan
untuk tujuan usaha yang sah dan harus adil, akurat, transparan, dan tidak pernah berlebihan.
Informasi pribadi harus selalu dilindungi secara tepat dari akses atau penggunaan yang tidak tepat.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?








Karyawan harus mengidentifikasi resiko kerahasiaan sebelum mengumpulkan, menggunakan,
menahan atau mengungkapkan informasi pribadi, sebagai contoh ketika memperkenalkan suatu
siste, IT, proses, proyek, atau inisiatif marketing;
Karyawan hanya boleh mengolah informasi pribadi untuk tujuan usaha yang sah, spesifik dan
didefinisikan dengan jelas;
Jika informasi pribadi diolah atau dibagikan, individu yang terlibat harus menerima saran atas
penggunaan yang mungkin dari informasi pribadi mereka. Dalam kasus tertentu, persetujuan
terlebih dahulu harus diperoleh dari si individu;
Karyawan harus melindungi informasi pribadi apabila informasi tersebut dibagikan (dengan pihak
ketiga);
Karyawan harus, selama diijinkan oleh tugas mereka, memastikan bahwa informasi pribadi yang
mereka dapat akses adalah akurat, penggunaannya terkait tujuan usaha yang sah, dan dipastikan
keterbaruannya;
Karyawan harus antara melenyapkan secara aman informasi pribadi ketika tidak ada lagi tujuan
usaha yang sah atas penyimpanan informasi pribadi terseut, atau jika pelenyapan sulit dilakukan,
terus melindungi informasi tersebut sesuai dengan Tata Terbut ini sampai waktunya informasi
tersebut dilenyapkan secara aman.

Karyawan yang tidak yakin apakah mereka perlu, sebagai contoh, memperoleh persetujuan sebelum
membagikan atau mengolah informasi pribadi, atau, yang tidak tahu bagaimana cara untuk menjaga
informasi pribadi ketika membagikan dengan pihak ketiga harus mencari saran dari Data Protection
Officer, tim Legal atau Regulatory & Compliance.

19

Tempat Kerja

3. Penggunaan aset dan peralatan Aegon dengan tepat
Karyawan akan menggunakan aset Aegon hanya untuk kepentingan bisnis yang sah atau
kepentingan lainnya yang telah disetujui. Alat komunikasi internal perusahaan (seperti surat, email,
telepon, jaringan komputer, serta akses ke situs intranet dan Internet, dsb.) hanya dapat digunakan
untuk kepentingan perusahaan yang sah. Penggunaan pribadi secara insidental oleh karyawan
mungkin dibolehkan berdasarkan kebijakan manajer karyawan, dengan ketentuan bahwa penggunaan
tersebut tidak akan mengganggu bisnis Aegon.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?

Perusahaan Aegon berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada
nasabahnya. Untuk melakukannya, perusahaan harus dapat mengandalkan sikap menghargai dan
kepercayaan dari seluruh karyawan saat mereka menggunakan aset dan alat komunikasi perusahaan.

4. Bekerja sama dalam penyelidikan eksternal dan internal
Karyawan harus bekerja sama dengan pihak berwenang dalam setiap penyelidikan internal atau
eksternal yang sah dan wajar. Membuat pernyataan palsu atau memberikan informasi yang keliru
kepada pihak auditor internal atau eksternal, penasihat hukum, pejabat kepatuhan, staf perwakilan
perusahaan, atau pejabat berwenang dapat dikenakan sanksi yang berat. Perusahaan Aegon tidak
akan melakukan tindakan balasan kepada setiap karyawan karena bekerja sama dalam penyelidikan
tersebut.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?
Perusahaan Aegon berkomitmen untuk mempertahankan kepercayaan dan sikap menghargai dari semua
pihak pemangku kepentingan. Untuk alasan ini, kita harus selalu berusaha untuk bersikap terbuka, jujur, dan
lugas. Hal ini terutama penting dalam proses penyelidikan, baik internal maupun eksternal. Oleh sebab itu,
semua karyawan harus bekerja sama dalam semua penyelidikan tersebut dan menghindari kekeliruan.

5. Melaporkan perilaku ilegal atau tidak etis
Reputasi kita dibangun atas bagaimana kita mewujudkan Tata Tertib kita dalam praktik keseharian.
Karyawan diharapkan untuk patuh dengan persyaratan hukum dan untuk menerapkan pertimbangan
yang matang dalam mencapai keputusan usaha yang etis. Karyawan harus mencari saran dari
manager mereka, departemen HR, fungsi Legal atau Risk & Compliance jika mereka menemukan diri
dalam situasi dimana mereka mengalami atau mencurigai perilaku tidak etis atau illegal, atau ketika
perilaku mereka sendir yang dipertanyakan.
Aegon mendorong karyawan dan pemangku kepentingan lain untuk melaporakan semua pelanggaran
nyata atau terduga atas undang-undang dan peraturan yang berlaku, Tata Tertib kita, dan kebijakan
internal Aegon.
Karyawan harus menggunakan saluran pelaporan local yang tepat untuk menyampaikan kekuatiran
mengenai praktek yang tidak tepat, tidak etis, atau perilaku illegal. Dimungkinkan bagi karyawan
untuk melaporan pelanggaran diluar saluran pelaporan yang normal apabila mereka tetap ingin
anonim atau untuk meningkatkan pelaporan ke tingkat yang lebih tinggi di dalam organisasi.
Karyawan dapat memilih untuk menghubungi suatu helpline atau mengajukan kekuatiran mereka
secara online. Untuk informasi lebih lanjut, harap merujuk pada halaman terakhir dari Tata tertib ini.
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Semua laporan akan diselidiki dengan seksama, dan karyawan diharapkan untuk bekerjasama secara
penuh dengan penyelidikan terkait apapun. Kerahasiaan akan dijaga dalam Batasan konsistensi
dengan kepentingan semua pihak terlibat, dan kewajiban Aegon dalam undang-undang dan
peraturan yang berlaku.
Aegon akan melindungi karyawan yang dengan niat baik dan kehati-hatian melaporkan kekuatiran
atas praktik yang salah, tidak tepat, tidak etis atau illegal, terhadap segala bentuk pembalasan.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?

Aegon berkomitment untuk menciptakan dan mejaga budaya yang terbuka dan mendukung dimana
karyawan merasa aman untuk menyampaikan kekuatiran atau melaporkan pelanggaran nyata atau
terduga. Karyawan seringkali adalah orang pertama yang menyaksikan tindakan salah dalam
perusahaan. Adalah penting bahwa insiden demikian segera diidentifikasi dan diperbaiki untuk
mencegah atau mengurangi dampak buruk, seperti kerugian keuangan dan bahaya reputasi.
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1. Aktivitas Komunitas
Aegon berkomitmen atas praktik bisnis yang tepat dan bertanggungjawab dan berkontribusi
terhadap kesejahteraan jangka panjang dari komunitas dimana karyawan kita hidup dan bekerja. Kita
ingin berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan untuk mendukung
organisasi yang searah dengan usaha kita untuk membantu orang mencapai keamanan keuangan
sepanjang hidup. Sasaran Aegon adalah untuk mengarahkan sumbangannya ke tiga bidang Utama:
kesehatan, kesejahteraan, dan pemahaman baca tulis.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?

Aegon mendorong karyawan kita untuk terlibat dalam aktivitas yang bermanfaat bagi komunitas
local mereka. Ini termasuk aktivitas politik, selama tidak mencampuri kewajiban dan tanggungjawab
mereka sebagai karyawan Aegon. Aegon mendukung secara penuh hak berkumpul secara bebas.

2. Berinvestasi secara bertanggung jawab
Aegon adalah investor penting dalam sejumlah besar industri dan perusahaan, dan kita sangat
bertanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai penyedia modal. Aegon berkomitmen untuk
berinvestasi secara hati-hati dan bertangunggjawab demi kepentingan nasabah kita, mengidentifikasi
dan mengelola resiko dengan tepat. Aegon adalah penandatangan terhadap Prinsip Investasi
Bertanggungajab Perserikatan Bangsa-Bangasa (United Nations Principles of Responsible
Investment - UN PRI).
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Aegon bertujuan untuk memberikan kontribusi secara luas terhadap kesejahteraan dan
pengembangan berkelanjutan melalui kepemilikan yang aktif. Kita meyakini bahwa mengintegrasikan
kriteria ESG (environmental, social, dan governance (lingkungan, sosial, dan tata kelola)) dalam
kepemilikan dan pengambilan keputusan terkait investasi dapat memiliki dampak positif terhadap
hasil jangka panjang. Kita mengharuskan semua karyawan, terutama yang terlibat dalam aktivitas
terkait investasi, untuk mendukung pendekatan ini.”
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?

Karyawan yang terlibat dalam pengelolaan aset harus mematuhi perintah dan petunjuk terkait
investasi, serta memenuhi persyaratan investasi nasabah. Hal ini termasuk mengelola setiap
portofolio sesuai profil risiko yang disetujui. Lebih lanjut, Aegon berusaha untuk menggabungkan
aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam aktivitas investasinya.

3. Mendukung dan melindungi hak asasi manusia
Aegon berkomitmen untuk menegakkan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dibawah
kebijakan hak asasi manusia Aegon, semua aktivitas perusahaan dipandu oleh pasal-pasal dari
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bagnsa Bangsa, standar inti dari International
Labor Organization dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar tenaga kerja yang terkandung
di dalam UN Global Compact.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini?

Aegon mengharapkan para karyawan untuk berpedoman pada standar-standar dan prinsip-prinsip ini
selama aktivitas usaha dan pekerjaan mereka untuk perusahaan.
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Detail Layanan Sambungan
Etika Aegon (Aegon Ethics Line)”
Layanan Sambungan Etika Aegon adalah layanan pihak ketiga yang memungkinkan karyawan dan
pemangku kepentingan untuk melaporkan pelanggaran diluar saluran pelaporan normal yang tersedia
apabila mereka ingin tetap anonim atau meningkatkan penyampaian kekuatiarn ke tingkat yang lebih
tinggi di dalam perusahaan.
Silahkan kunjungi situs web www.Aegonethicsline.com atau hubungi layanan sambungan. Sambungan
tersedia 24 jam perhari 7 hari seminggu. Situs web dan layanan sambungan tersedia dalam berbagai
bahasa.”
Australia
Bermuda
Brazil
Canada
China
Czech Republic
France
Germany
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Japan
South Korea
Mexico
Netherlands
Poland
Romania
Singapore
Slovakia
Spain
Taiwan
Thailand
Turkey
United Kingdom
United States

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.)

*Nomor-nomor bebas pulsa dapa berubah dari waktu ke waktu untuk beberapa negara,. Mohon periksa
informasi paling terbaru pada situs web www.Aegonethicsline.com.”.
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Detail kontak Pejabat Kepatuhan Grup
Aegon N.V.r
Petugas Kepatuhan Grup
Aegon N.V.
P.O. Box 85
2501 CB The Hague
Belanda
E-mail: GroupComplianceOfficer@Aegon.com

Tentang Aegon
Aegon adalah salah satu penyedia jasa terbesar di dunia untuk asuransi, pension, dan
manajemen asset. Saat ini kami memiliki operasi di lebih dari 20 negara. Kami ada disini
untuk membantu orang mencapai keamanan keuangan sepanjang hidup, dan kami
berperilaku secara bertanggungjawab untuk memberikan manfaat bagi semua pemangku
kepentingan.
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