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Preambula 

 
už viac ako 125 rokov vychádzajú spoločnosti skupiny Allianz SE a jej konsolidované 

právne subjekty, vrátane spoločnosti Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s, (ďalej „ASP“ 

a/alebo „spoločnosť“), pri svojich činnostiach z dôvery, ktorú klienti, akcionári, 

zamestnanci a verejnosť majú v ich výkon a integritu. 

 

Pretože túto dôveru je potrebné chrániť, chceli by sme spoločne s Vami zabezpečiť, aby  

sme my všetci prispievali ku všeobecne uznávaným zásadám obchodnej praxe vhodnej z 

ekonomického, sociálneho a environmentálneho hľadiska tak, ako je to uvedené v tomto 

Vyhlásení Allianz – Slovenskej poisťovne k etickému podnikaniu (ďalej „vyhlásenie“). 

 

 

Účel 

 
Toto vyhlásenie určuje minimálne štandardy, ktoré sa ASP zaväzuje dodržiavať, rovnako 

ako ďalšie medzinárodné štandardy (viď ďalej dokument OSN „Global Compact 

principles“
1
) a dokumenty (ktoré podliehajú priebežnej aktualizácii), na ktoré sa ASP 

vo vyhlásení odvoláva. Toto vyhlásenie neznižuje ani neruší existujúce platné normy alebo 

podmienky zmluvy upravujúcej obchodný vzťah medzi ASP a jej dodávateľmi (ďalej 

„zmluva“). 

 

Čestné podnikateľské správanie  
 
ASP sa zaväzuje dodržiavať zákony a nariadenia krajín, v ktorých poskytuje svoje služby. 

ASP sa zaväzuje školiť svojich zamestnancov a obchodných zástupcov (finančných  

agentov) na úroveň primeranú k tomu, aby boli schopní spĺňať ustanovenia tohto vyhlásenia 

a tiež príslušné zákony a nariadenia. 

 

a. Zdroje a majetok ASP  

ASP musí svoj majetok chrániť a  používať ho zodpovedne a s primeranou starostlivosťou. 

Majetok zahŕňa finančné aktíva, fyzický majetok, technológiu a systémy (vrátane telefónov, 

emailových systémov a iných elektronických komunikačných zariadení), práva duševného 

vlastníctva (obchodné meno, logo a iné), a informácie o produktoch, službách, zákazníkoch, 

systémoch zamestnancoch a obchodných zástupcoch spoločnosti. 

 

b. Protikorupčná politika ASP 

ASP uplatňuje striktnú protikorupčnú politiku a nesmie sa aktívne ani pasívne zapájať do 

činností podplácania či korupcie. Špecifické ustanovenia v zmluve môžu stanovovať 

podrobnejšie pravidlá. 

 
 
 

c. Konflikt záujmov  

ASP od svojich zamestnancov a obchodných zástupcov vyžaduje zverejnenie akýchkoľvek 

existujúcich alebo potenciálnych konfliktov záujmov s ohľadom na ich obchodné alebo 

                                                           
1
 Princípy iniciatívy UN Global Compact sú uvedené v prílohe 1 tohto vyhlásenia 
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osobné vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi, obchodnými partnermi či konkurenčnými 

obchodnými spoločnosťami.  

 

d.  Ochrana hospodárskej súťaže 

ASP sa zaväzuje súťažiť so svojimi konkurentmi čestne a v súlade s príslušnými zákonmi 

na ochranu hospodárskej súťaže platnými na relevantnom trhu.  

 

e. Ochrana dôverných informácií a mlčanlivosť  

ASP striktne limituje a ochraňuje dôverné informácie patriace spoločnosti a jej 

dodávateľom (obchodné tajomstvo). ASP ochraňuje osobné údaje svojich klientov. 

 

f. Predchádzanie praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, porušovaniu 

ekonomických sankcií alebo ilegálnym činnostiam 

ASP sa zaviazala k medzinárodnému boju proti praniu špinavých peňazí a financovaniu 

terorizmu a tiež k dodržiavaniu súladu s platnými sankčnými režimami. ASP sa nezapája, 

nepodporuje ani netoleruje žiadnu činnosť, ktorá porušuje alebo obchádza platné zákony 

proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a ktorá porušuje alebo obchádza 

platné ekonomické sankcie, alebo ktoré by inak mohli byť interpretované ako nezákonná 

činnosť. 

 

g. Rešpektovanie ľudských práv a zákaz diskriminácie 

ASP dodržiava a podporuje súlad s medzinárodne uznávanými ľudskými právami 

a normami, ako ich reflektuje iniciatíva OSN „Global Compact principles“. ASP sa 

zaväzuje vytvárať pracovné prostredie, kde nedochádza ku krutému a/alebo neľudskému 

alebo  diskriminačnému správaniu alebo hrozbe takéhoto krutého a/alebo neľudského alebo 

diskriminačného správania, vrátane sexuálneho obťažovania, sexuálneho zneužívania, 

telesných trestov alebo iných donucovacích opatrení, ktoré môžu narušiť telesnú alebo 

duševnú integritu jednotlivca.  

 

h. Zásady férovej práce a ochrana bezpečnosti pri práci 

ASP rešpektuje medzinárodné štandardy boja proti detskej práci, tak ako ich reflektuje 

dokument „Global Compact principles“. ASP sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia 

pracovného práva, vrátane  predpisov o finančnej odmene a pracovnom čase a nesmie 

uplatňovať žiadnu formu nútenej práce ani obchodovania s ľuďmi pri nedobrovoľnej práci 

vynútenej prostredníctvom hrozieb, použitia sily, podvodného konania alebo inej formy 

nátlaku. ASP rešpektuje právo zamestnancov na slobodné združovanie sa a kolektívne 

vyjednávanie v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami. ASP musí zabezpečiť pokojné 

a bezpečné pracovné prostredie, na ktorom nie sú prítomné hrozby, zastrašovanie a fyzická 

ujma a ktoré podporuje prevenciu pred úrazmi a minimalizuje vystavenie zamestnancov 

zdravotným rizikám. 

 

i. Ochrana a udržateľnosť životného prostredia 

ASP sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia, priemyselné štandardy, 

dohody a usmernenia týkajúce sa ochrany životného prostredia a udržateľnosti a, v prípade 

kedy je to vhodné,  prijímať rozhodnutia a organizačné postupy, ktoré podporujú 

starostlivosť o životné prostredie u jej dodávateľov. 
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j. Licencie a registrácie 

ASP disponuje všetkými registráciami a licenciami od príslušných orgánov, ktoré sú 

potrebné na vykonávanie jej obchodnej činnosti.  

 

k. Zásady komunikácia ASP 

ASP udržiava svoje obchodné vzťahy s dodávateľmi, vrátane existencie zmluvy,  v 

dôvernosti, pokiaľ nie je medzi ASP a dodávateľom výslovne písomne povolené takýto 

vzťah zverejniť. 

 

Dodržiavanie súladu s týmto vyhlásením  
 

ASP zachováva maximálnu možnú mieru mlčanlivosti  a netoleruje žiadne odplatné konanie 

ani odvety proti žiadnej osobe, ktorá v dobrej viere vyhľadala radu, alebo nahlásila 

spoločnosti podozrenie na nesúladné konanie alebo možné porušenie ustanovení 

upravených v tomto vyhlásení.  
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Príloha 1 

OSN „Global Compact principles“ 

 Obchodné spoločnosti by mali podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodne 

vyhlásených ľudských práv a zaistiť, aby neboli spoluvinníkmi pri porušovaní 

ľudských práv.  

 Obchodné spoločnosti by mali podporovať slobodu združovania a účinné 

dodržiavanie práva na kolektívne vyjednávanie; elimináciu všetkých foriem nútenej 

práce; neprípustnosť detskej práce a elimináciu diskriminácie, pokiaľ ide o 

zamestnanie a povolanie.  

 Obchodné spoločnosti by mali podporovať preventívny prístup k výzvam ochrany 

životného prostredia ; prevziať iniciatívy na podporu väčšej zodpovednosti voči 

životnému prostrediu a napomáhať rozvoj a rozširovanie technológií, ktoré sú 

šetrné k životnému prostrediu.  

 Obchodné spoločnosti by mali pôsobiť proti korupcii vo všetkých jej formách, 

vrátane  vydierania a úplatkárstva. 

 

 

 

 

 


