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Kodeks Etyki
Eurofinance Group Poland

Spis treści:
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Kodeks, który stworzyliśmy zawiera zasady i wartości etyczne, łączące pracowników i współpracowników Eurofinance
Group Poland. Zasady zawarte w Kodeksie są punktem odniesienia dla ich działań. W oparciu o wskazane zasady i
wartości, wyznaczamy standardy postępowania, wynikające z poczucia odpowiedzialności za działania wobec Klientów
i Partnerów biznesowych firmy Eurofinance Group Poland. Kodeks służy rozwojowi Eurofinance  jako instytucji godnej
zaufania, która stale doskonali sposób realizacji powierzonych jej zadań. Kodeks etyki wspiera pracowników i
Kierownictwo Eurofinance Group Poland we właściwym wypełnianiu obowiązków zawodowych, w tym kształtowaniu
profesjonalnych relacji z Kontrahentami i Pracownikami Eurofinance Group Poland. Sądzimy, że w czasach
dzisiejszych, bardziej niż kiedykolwiek istotne jest potwierdzenie naszej  odpowiedzialności i etyki biznesu.
Stworzyliśmy niniejszy Kodeks Etyki, aby klarownie przedstawić Państwu nasze wspólne zasady i wartości, które
ukierunkowują nasze zachowania w szczególności w relacjach z klientami, partnerami biznesowymi, z innymi
Pracownikami,  a także ze wszystkimi innymi podmiotami, z którymi utrzymujemy relacje. Kodeks Etyki określa normy
postępowania we wszystkich obszarach działalności firmy Eurofinance Group Poland. W obszarach wymagających
bardziej szczegółowych regulacji, uzupełnieniem zasad określonych w Kodeksie Etyki są zasady zawarte w
szczególności odpowiednich politykach, zasadach i procedurach wewnętrznych firmy. Postanowienia Kodeksu Etyki
mają na celu zmniejszenie ryzyka na jakie narażona może być nasza firma.

1.1 Dlaczego opracowaliśmy
Kodeks Etyki?

1.2 Do kogo skierowany jest
Kodeks Etyki?

Do przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki zobowiązane są wszystkie osoby pozostające z firmą Eurofinance
Group Poland w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę oraz osoby świadczące prace na podstawie umów
cywilnoprawnych (zwane w dalszych postanowieniach „Pracownikami”).

1.3 Poszanowanie Prawa

Eurofinance Group Poland w swojej działalności postępuje zgodnie z przepisami prawa, uwzględniając rekomendacje i
zalecenia nadzorcze wydane przez odpowiednie organy nadzoru  (w szczególności przez Komisję Nadzoru
Finansowego), a także normy przewidziane w Kodeksie Etyki Bankowej, przyjętym przez Związek Banków Polskich, oraz
dobrymi zwyczajami kupieckimi.

1.4 Nasze wartości

Pracownicy mają obowiązek działać w sposób zgodny z prawem, odpowiedzialny i etyczny, w szczególności
zachowywać się w sposób stosowny, a zwłaszcza rozmyślnie i celowo nie ignorować postanowień Kodeksu Etyki, nie
naruszać ich, ani nie nakłaniać innych do ich naruszania. Przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki sprzyja
budowaniu kultury organizacyjnej opartej na przyjętych przez Eurofinance Group Poland wartościach, którymi są:
�profesjonalizm �partnerska współpraca �zaangażowanie. Przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki sprzyja
budowaniu kultury organizacyjnej opartej na przyjętych przez naszą firmę wartościach, którymi są: 
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Pracownicy firmy Eurofinance Group Poland wykonują swoje obowiązki z należytą starannością, przestrzegając
wewnętrznych standardów postępowania oraz przepisów prawa. Nasi pracownicy, realizując powierzone im zadania,
wykorzystują posiadaną wiedzę  i doświadczenie. Tworzą strukturę naszej firmy, a każdy z nich powinien dążyć do
realizacji założonych celów i ustaleń strategicznych. Pracownicy firmy Eurofinance w swoim działaniu powinni dążyć do
budowania partnerskich relacji opartych na zaufaniu  i wzajemnym szacunku, niezależnie od pełnionej funkcji lub
zajmowanego stanowiska. Wszyscy Pracownicy dążą do rozwoju Firmy jako całości, w szczególności poprzez:�

- utożsamianie się z celami i wizerunkiem Firmy�
- poczucie odpowiedzialności za osiąganie celów Firmy
�- podejmowanie inicjatyw służących realizacji celów Firmy
�- dzielenie się wiedzą z innymi Pracownikami
�- poczucie odpowiedzialności za Firmę, w tym mienie i wizerunek Firmy
�- efektywne wykorzystanie czasu pracy

-� profesjonalizm
- �partnerska współpraca �
- zaangażowanie 

Wartości te służą zwiększaniu zaufania do naszej Firmy  i stanowią fundament ładu wewnętrznego w Eurofinance. Dla
naszej firmy Pracownicy są największym dobrem. Dlatego sukces budujemy na zasadach poszanowania równości
wszystkich Pracowników w prawach  i obowiązkach, docenianiu ich różnorodności  oraz na partnerskich relacjach.
Pracownicy naszej Firmy wypełniają swoje obowiązki zgodnie z zakresem czynności, uczciwie i sumiennie. Pracownicy
są lojalni wobec Firmy, dbają o jej dobre imię oraz godnie ją reprezentują

Pracownicy
Firmy Eurofinance Group Poland
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2.1 Relacje wewnętrzne
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2.2 Równe traktowanie

Realizując politykę w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansów oraz
dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Firma kieruje się zasadą równego traktowania
wszystkich kandydatów i Pracowników.

2.3 Przeciwdziałanie dyskryminacji

Firma Eurofinance Group Poland uznaje za istotne poszanowanie godności ludzkiej i przestrzeganie prawa do
równego traktowania Pracowników, w szczególności bez względu na płeć, wiek, rasę, religię, pochodzenie etniczne,
przekonania polityczne, wyznanie, narodowość, orientację seksualną, niepełnosprawność czy przynależność
związkową.

2.4 Przeciwdziałanie mobbingowi i molestowaniu

Wdrażając w Firmie przejrzyste i zrozumiałe procedury oraz transparentną komunikację z Pracownikami zapobiega się
występowaniu mobbingowi  i molestowaniu. Nasza firma w ramach przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu
prowadzi działania uświadamiające wśród Pracowników, w tym kadry zarządzającej. Jakiekolwiek zachowania
Pracowników niezgodne z wartościami, w tym mające cechy mobbingu bądź molestowania, będą traktowane  z
należytą uwagą, przy zachowaniu zasad poufności  i ochrony osoby zgłaszającej zaistniałe zdarzenie.

2.5 Stanowisko ds. relacji pracowniczych

W celu budowania przyjaznego i otwartego środowiska pracy zostało powołane w Eurofinance samodzielne
stanowisko ds. relacji pracowniczych. Zadaniem osoby pełniącej tę funkcję jest wdrażanie narzędzi (polityk, procedur,
procesów) wspierających dialog dotyczący etyki, edukacja (prowadzanie warsztatów, coaching) oraz pomoc w
rozwiązywaniu bieżących problemów relacyjnych. Sprawy dotyczące relacji pracowniczych można zgłaszać zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie wewnętrznymi aktami normatywnymi.
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2.6 Poszanowanie prywatności a zachowanie poza
miejscem pracy

Eurofinance Group Poland respektuje prawo Pracownika do prywatności, dlatego nie ingeruje w nią w żaden sposób
poza miejscem i czasem świadczenia pracy na rzecz firmy. Jednocześnie mając na uwadze, że podejmowane przez
Pracowników w ich życiu prywatnym działania, decyzje czy zachowania mogą wspierać reputację firmy albo godzić w jej
dobre imię, firma oczekuje zachowania stosownego do bycia ambasadorem marki Eurofinance. Warto pamiętać, że
swoimi postawami wpływamy na budowę pozytywnego wizerunku i właściwej  pozycji Firmy.

2.7 BHP

Bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników są niezwykle istotne dla naszej Firmy. Praca w Eurofinance organizowana jest
w taki sposób, by zapewnić Pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Obowiązkiem wszystkich
Pracowników jest stosowanie się do przepisów BHP w celu ochrony bezpieczeństwa swojego i innych Pracowników.
Każdy Pracownik ponosi odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo oraz ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić
przełożonego o zauważonym w Firmie wypadku albo sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, a także ostrzec
Pracowników oraz inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie.
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Relacje z Klientami
i Partnerami Biznesowymi
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3.1 Zasady postępowania ze skargami/reklamacjami
Klientów 

Dla naszej Firmy opinie, uwagi, wnioski, reklamacje/skargi klientów stanowią istotne źródło informacji zewnętrznej,
pozwalające na poprawę jakości świadczonych usług i produktów. Klientom Firmy EUrofinance zapewniony jest stały
dostęp do informacji o procedurach przyjmowania, rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na reklamacje, a składane
przez nich reklamacje rozpatrywane są z należytą starannością w sposób obiektywny i bez zbędnej zwłoki oraz w
terminach określonych przepisami prawa i wewnętrznymi zasadami naszej Firmy.

3.2 Odpowiedzialność społeczna

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR) odgrywa kluczową rolę w realizacji
naszej strategii biznesowej. Firma Eurofinance jest prowadzona w sposób odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony
społecznie. Eurofinance świadomie traktuje CSR jako trwały i istotny element swojej strategii, pozwalający na
zapewnienie równowagi pomiędzy efektywnością prowadzonych działań biznesowych, a ich wpływem na
interesariuszy, środowisko naturalne, gospodarkę i społeczeństwo.
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3.3 Sponsoring

Zgodnie z przyjętą w Eurofinance polityką sponsoringową, angażujemy się w przedsięwzięcia wzmacniające wizerunek
Eurofinance Group Poland jako firmy działającej na rzecz rozwoju społecznogospodarczego Polski.

3.4 Organizowanie spotkań biznesowych

Relacje z klientami mają długotrwały wpływ na wizerunek Firmy. Pracownicy mają możliwość organizowania wydarzeń i
spotkań biznesowych z udziałem klientów i partnerów biznesowych, których celem jest budowanie relacji biznesowych,
wzmacnianie wizerunku Eurofinance oraz poszerzanie wiedzy na temat zadań i naszej oferty. Przy organizacji
wydarzeń i spotkań biznesowych Eurofinance każdorazowo uwzględnia profil uczestników oraz dba o to, by charakter
spotkania nie naruszał wizerunku Firmy.
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3.5 Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy  

Firma realizuje program przeciwdziałania „praniu” pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz stosowania
międzynarodowych sankcji ograniczających, w tym procedury realizujące KYC (Know Your Customer – poznaj swojego
klienta), w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, uwzględniając praktykę rynkową. Firma stale
współpracuje w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami państwa, doskonaląc własne procedury. Eurofinance
prowadzi też działania szkoleniowe dla swoich Pracowników. Eurofinance zarządza konfliktami interesów w przejrzysty
i zrozumiały sposób. W tym celu podejmujemy niezbędne działania dążące do identyfikacji  i unikania konfliktów
interesów, a w przypadku gdy konflikty się pojawią – odpowiednio nimi zarządzamy. Właściwe zarządzanie konfliktami
interesów  to część kultury naszej Firmy, za którą odpowiadaja Zarząd, kadra kierownicza oraz wszyscy inni
Pracownicy.
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Polityka zarządzania
Konfliktami Interesów
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4.1 Pojęcia

Konflikt interesów ma miejsce w sytuacji, gdy Pracownik ma możliwość decydowania lub podejmowania działań w
imieniu Firmy w sposób przynoszący lub mogący przynieść korzyść jemu lub osobom z nim powiązanym, a także w
sytuacji, w której interesy Pracownika wpływają lub mogą negatywnie wpłynąć na ocenę sytuacji, podejmowane decyzje
lub wykonywanie powierzonych zadań. Przez potencjalny konflikt interesów należy rozumieć sytuację, która stwarza
ryzyko powstania konfliktu interesów.



4.2 Osoby powiązane z pracownikiem  

Za osoby powiązane z Pracownikiem, Firma uznaje osoby z którymi łączą go 

relacje osobiste:

�- małżonka Pracownika,
�- krewnego Pracownika do trzeciego stopnia,
�- osobę związaną z Pracownikiem z tytułu przysposobienia, 
- opieki lub kurateli,
�- powinowatego Pracownika do drugiego stopnia,
- �osobę pozostającą z Pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym 

Relacje organizacyjne:�

- posiadanie akcji lub udziałów podmiotów będących klientami lub podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Firmy,
bądź też� zasiadanie w organach takich podmiotów
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4.3 Obszary identyfikacji konfliktów interesów

Konflikt interesów może wystąpić pomiędzy:�

- Eurofinance a klientem albo klientami Firmy
- klientem albo klientami Firmy a Pracownikiem
- Pracownikiem a Eurofinance
- klientami Eurofinance

4.4 Sytuacje powodujące konflikt interesów

Sytuacje konfliktu interesów mogą powstać  w dowolnym momencie. Jeżeli nie zostaną prawidłowo zarządzone, mogą
negatywnie wpłynąć na proces decyzyjny lub spowodować uszczerbek  na reputacji Firmy. W szczególności konflikt
interesów może wystąpić  w sytuacjach, w których ma miejsce zatrudnianie osób powiązanych z Pracownikiem. W
takich przypadkach należy przestrzegać poniższych zasad:�

- niedopuszczalne jest zatrudnianie osoby powiązanej z Pracownikiem na stanowisku, na którym Pracownik może mieć
wpływ na wykonywane zadania, ocenę wyników pracy, osiągane wynagrodzenie lub awanse Pracownika;



- jeżeli między Pracownikami istnieją relacje osobiste, powinni o tym fakcie poinformować swojego przełożonego, który
weryfikuje możliwość powstania konfliktu interesów. Przełożony Pracownika występuje następnie  do Departamentu
HR o opinię dotyczącą możliwości wystąpienia konfliktu interesów  w zakresie wykonywanych przez Pracowników
obowiązków. Po uzyskaniu stanowiska Departamentu HR, przełożony niezwłocznie zgłasza ten fakt do Departamentu
Zgodności  w celu uzyskania opinii. Do zgłoszenia przełożony załącza uzyskane stanowisko Departamentu HR. W
przypadku rozbieżności między tymi opiniami, rozstrzygnięcie Departamentu Zgodności  jest decydujące. 

- �wykonując czynności w imieniu Eurofinance powinni powstrzymać się od obsługi własnych transakcji finansowych
oraz wyłączyć się z procesu świadczenia usług i oferowania produktów na rzecz osób, z którymi łączą ich relacje
osobiste lub biznesowe (osoby powiązane)

- �unikają powiązań osobistych w relacji zależności służbowej

- muszą zapewnić, aby ich własne interesy nie kolidowały ani z ich obowiązkami wobec Firmy, ani ze zobowiązaniami
Eurofinance względem klientów

- �zobowiązani są do postępowania i podejmowania decyzji zgodnych z interesem Eurofinance, kierując się
lojalnością wobec Firmy

- �wykonując czynności, podejmując lub uczestnicząc w procesie podejmowania decyzji w imieniu Eurofinance, mają
obowiązek wyłączyć się z takiego procesu  w przypadku zaistnienia konfliktu interesów

4.5 Obowiązki Pracowników  

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia konfliktu interesów, Pracownicy:

�- zobowiązani są do identyfikacji konfliktów interesów i unikania ich w toku wykonywania czynności służbowych;�

- nie podejmują czynności, które mogłyby spowodować powstanie konfliktu interesów pomiędzy nimi a Firmą, w
szczególności dla osiągania osobistych korzyści finansowych

4.6 Identyfikacja i zarządzanie konfliktami interesów

Eurofinance Group Poland zarządza konfliktami interesów poprzez:�

- identyfikację rzeczywistych i potencjalnych konfliktów interesów
-� ocenę potencjalnych konfliktów interesów
�- ocenę rzeczywistych konfliktów interesów, zaewidencjonowanych w Rejestrze konfliktów interesów.

W przypadku identyfikowania konfliktu interesów, Eurofinance zobligowane jest do zarządzania tym konfliktem, aby
zapewnić uczciwe i profesjonalne dbanie  o interes Firmy.
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Przyjęcie odpowiednich
Praktyk Biznesu
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5.1 Bezpieczeństwo Informacji oraz ochrona danych
osobowych.

Informacją, w rozumieniu Kodeksu Etyki, jest każda treść przetwarzana lub wytworzona przez nas w związku z
wykonywaniem obowiązków pracowniczych, bez względu na zastosowaną formę i środek przekazu.

Spoczywają na nas obowiązki:

- zakazu rozpowszechniania informacji, które zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem mogą być nieprawdziwe,
nieścisłe lub mogą wprowadzić odbiorcę w błąd;
�- zgłaszania podejrzenia bezprawnego ujawnienia lub niewłaściwego wykorzystania informacji lub mienia Firmy
przez inne osoby, w szczególności w celu popełnienia przestępstwa, w tym oszustwa lub działania na szkodę Firmy.

Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji chronionych obowiązuje również po zakończeniu pracy na rzecz
Firmy. Przetwarzajmy dane osobowe Klientów z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych
zasad Firmy. Jesteśmy cyklicznie szkoleni i odpowiednio upoważnieni do bezpiecznej pracy z danymi osobowymi.
Eurofinance dokłada należytej staranności w informowaniu o celu przetwarzania danych osobowych, a przy ich
przetwarzaniu kieruje się zasadami legalności, celowości, merytorycznej poprawności, adekwatności oraz ograniczenia
czasowego. Klientom Eurofinance zapewniona jest realizacja praw wynikających z przetwarzania ich danych
osobowych przez naszą Firmę.
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5.2 Dbałość o mienie Firmy.

Bez względu na miejsce pracy i zajmowane stanowiska każdemu z nas zostały powierzone narzędzia pracy, zasoby i
składniki mienia Firmy, na przykład laptopy, systemy informatyczne, telefony komórkowe, samochody. Mamy
obowiązek korzystania z tych zasobów w sposób profesjonalny i używania zgodnie z ich biznesowym przeznaczeniem.
Po ustaniu zatrudnienia jesteśmy zobowiązani do zwrotu wszystkich dokumentów, narzędzi pracy i mienia Firmy.

5.3 Relacje zewnętrzne.

Reputacja jest dla nas wartością szczególną. Poprzez nieustanne dążenie do osiągania najwyższych standardów w
zakresie transparentności, uczciwości, niezawodności i odpowiedzialności, kreujemy wizerunek naszej Firmy. Budując
naszą reputację, budujemy zaufanie do siebie jako uczestnika rynku finansowego. Pozytywny wizerunek naszej Firmy
jest wymagany dla naszego dalszego funkcjonowania i rozwoju.

5.4 Działalność Konkurencyjna.

Nie wolno nam prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Firmę, ani
świadczyć pracy na podstawie umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na
jakiejkolwiek innej podstawie na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku
do działalności prowadzonej przez Bank, z zastrzeżeniem sytuacji w której uzyskaliśmy pisemną zgodę DZ.
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Zgłaszanie Naruszeń
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Mamy obowiązek zgłaszania wszelkich przypadków naruszeń lub uzasadnionych podejrzeń naruszeń postanowień
Kodeksu Etyki, jak i wewnętrznych aktów normatywnych Firmy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa do
DZ oraz:

�- dyrektora Regionu/komórki organizacyjnej centrali Firmy, w której jesteśmy zatrudnieni;
�- w przypadku kiedy zajmujemy stanowiska podlegające bezpośrednio członkom Zarządu 
do nadzorującego członka Zarządu.

Zgłoszeń można także dokonać za pośrednictwem różnorodnych kanałów komunikacji określonych w wewnętrznych
aktach normatywnych Firmy, w tym anonimowo na dedykowanej stronie internetowej, jak również telefonicznie,
pisemnie lub osobiście. Zgłaszającemu nieprawidłowości gwarantowana jest poufność jego danych osobowych oraz
danych i okoliczności podanych w zgłoszeniu. Zgłaszający nie poniesie negatywnych konsekwencji z tytułu dokonanego
zgłoszenia w dobrej wierze, nawet w sytuacji, gdy zgłoszenie nie zostało potwierdzone w toku
prowadzonych czynności wyjaśniających. System zgłaszania nieprawidłowości w zakresie przestrzegania postanowień
zawartych w Kodeksie Etyki i sposób ich weryfikacji określony jest w procedurze dotyczącej zgłaszania naruszeń.



Wszyscy jesteśmy zobowiązani do zapoznania się i stosowania postanowień wynikających z Kodeksu Etyki. Wszelkie
zmiany Kodeksu są przekazywane pracownikom w formie informacji zamieszczanej na stronie intranetowej Firmy lub
jako komunikat przesyłany drogą elektroniczną. Wszyscy uczestniczymy w obowiązkowych, przeprowadzanych przez
DZ, cyklicznych szkoleniach z zakresu Kodeksu Etyki. Terminowa realizacja szkoleń z etyki stanowi jeden z elementów
naszej etycznej postawy. Naruszenie postanowień Kodeksu Etyki może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną, w
tym zakończeniem współpracy Firmy z pracownikiem, a w uzasadnionych przypadkach również poniesieniem
odpowiedzialności prawnej. Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy mają obowiązek podpisać oświadczenie o
zapoznaniu się z treścią niniejszego Kodeksu Etyki, które jest dokumentowane w teczce osobowej pracownika. Każdy z
nas ma prawo do otrzymania wyjaśnień dotyczących niezrozumiałych dla niego postanowień Kodeksu. Interpretacją
jego zapisów oraz wyjaśnianiem wątpliwości zajmuje się DZ.

Zarząd Firmy, po otrzymaniu odpowiednich informacji od DZ, dokonuje okresowej weryfikacji i oceny przestrzegania
zasad etyki, w celu dostosowania ich do zmieniającej się sytuacji wewnętrznej w Firmie i otoczenia Firmy.
Zarząd Eurofinance nie rzadziej niż raz w roku, informuje Kierownika/Dyrektora o wynikach przeprowadzonej oceny.
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Przestrzeganie Kodeksu Etyki
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