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Coface je zavezan k etičnemu in odgovornemu delovanju vseh svojih podjetij po svetu. Naš seznam
vrednot določa okvir, ki usmerja naša načela poslovanja in vedenje vseh, ki so del Coface.

Xavier DURAND

Coface uspešno posluje že 70 let in je prisoten v več kot 60 državah. Svet 
se spreminja z bliskovito hitrostjo in na različnih trgih, na katerih poslujemo, 
moramo upoštevati čedalje zahtevnejše predpise in naraščajoča pričakova-
nja strank, zaposlenih, delničarjev in splošne javnosti.

Skupaj nam lahko uspe z našo predanostjo in spoštovanjem naših vrednot, 
ki so: osredotočenost na stranke, strokovnost, sodelovanje, pogum ter odgo-
vornost in kot temelj vsega naštetega – integriteta.

Ne glede na naše aktivnosti in položaje, ki jih zasedamo, dajemo zgled ne 
samo z našimi dejanji, ampak tudi z vedenjem. Slednje pri naših aktivnostih, 
ki potekajo po vsem svetu in so kompleksne ter močno regulirane, ni vedno 
očitno.

Ta kodeks ravnanja podaja vrsto preprostih, vendar ključnih načel, ki vsakega 
od nas vodijo pri izvajanju vsakodnevnih dolžnosti. Vsebuje nasvete, kako 
prepoznati situacije, ki gredo čez mejo sprejemljivega, in smernice, kako naj 
v takšnih situacijah ravnamo.

Bistveno je, da vsak zaposleni pozna, razume in uporablja pravila in načela 
tega kodeksa. Direktorji pa morajo zagotoviti, da se kodeks upošteva, in biti 
za zgled, kako varovati kakovost naših poslovnih odnosov pri vseh naših de-
javnostih in na vseh trgih.

Zahvaljujem se vam za prizadevnost in skrb za zaščito naše integritete, ki je 
bistvena za uspešno in trajnostno rast naše skupine.

NAŠE VREDNOTE

Osredotočenost
na stranke
Ponosni smo, da smo osredotočeni na stranke. 
Stranke in partnerje postavljamo v samo ospredje, 
zadovoljstvo strank pa je jedro našega poslovanja. 
Ponujamo jim lahko produkte in storitve, ki so pri-
lagojeni njihovim potrebam, saj smo povezani s tr-
gom, razumemo makroekonomske trende, poteze 
konkurentov in znamo pozorno prisluhniti in biti pri-
lagodljivi. Tako gradimo in ohranjamo močne in dol-
gotrajne odnose z strankami, posredniki in partnerji.

Sodelovanje
Delujemo v duhu „ene družbe Coface“ – sodeluje-
mo drug z drugim ne glede na funkcijo, oddelek in 
državo, obveščamo kolege in jim pomagamo ure-
sničevati cilje za stranke in partnerje po svetu. V po-
slovnih odnosih smo profesionalni. Cenimo prispe-
vek vsakogar in se veselimo uspeha. Spodbujamo 
izmenjavo mnenj in podporo znotraj mreže pravnih 
subjektov v skupini Coface in zunanjih partnerjev 
po vsem svetu, da bi čim bolje izkoristili bogastvo 
znanja, ki ga imamo, in dosegli odlične rezultate.

Strokovno znanje
in izkušnje
Ves čas si prizadevamo za doseganje odličnosti na 
naših tradicionalnih področjih: kakovost informa-
cij in prevzemanje rizikov, poglobljeno poznavanje 
naših trgov in sektorjev, prvovrstne ekonomske ra- 
ziskave itd. Zato si prizadevamo za krepitev vode-
nja in boljšega upravljanja ljudi. Tako zagotavljamo, 
da ne zaostajamo za trendi v zvezi s tveganji, in 
predlagamo najboljše rešitve, s katerimi olajšamo 
in razvijamo poslovanje svojih strank.

Pogum in odgovornost
Smo opolnomočeni in stojimo za svojimi odločit-
vami, dejanji in njihovimi posledicami. Proaktivno 
komuniciramo s strankami in partnerji ter jim po-
jasnjujemo podlago za prevzem rizikov in poslov-
ne odločitve. Vedno najdemo pravo razmerje med 
rastjo in tveganjem. Naši postopki dodeljevanja in 
poročanja so transparentni, postopki oblikovanja 
strategij in proračuna pa sodelovalni. Sprejemamo 
nove ideje in orjemo ledino ter preizkušamo ino-
vacije v svojem celotnem poslovanju, da bi lahko 
strankam bolje ustregli.

Integriteta
Integriteta je temelj, na katerem slonijo vrednote naše družbe. V skupini Coface spoštujemo najvišje stan-
darde etike in poklicnega ravnanja. Vedno smo pošteni, iskreni in transparentni ter stoodstotno skladni z 
notranjimi pravili skupine in predpisi, ki urejajo naše poslovanje na trgih, na katerih delujemo.

SPOROČILO PREDSEDNIKA UPRAVE
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Kaj je skladnost?
Pojem skladnost označuje delovanje po veljavnih zakonih, politikah in predpisih ter postopkih, ki jih je 
skupina Coface uvedla za zagotovitev, da so njeno vodstvo in zaposleni seznanjeni z njimi ter jih dejavno 
upoštevajo.

Skladnost ima dve ravni:
	� skladnost z zakoni in predpisi, ki urejajo zavaro-
valno industrijo in vse aktivnosti skupine Coface, 
bodisi globalno bodisi v posameznih pravnih ure-
ditvah;

	� skladnost z notranjimi sistemi politik in kontrol 
družbe Coface, ki so bili uvedeni za doseganje 
skladnosti z zakoni in predpisi.

OPREDELITEV
SKLADNOSTI

1
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Dolžnosti vseh zaposlenih pri Coface
Vsi zaposleni morajo prispevati h kulturi skladnosti Coface, zato morajo poznati njene politike, sprejeti 
njeno zavezanost k integriteti, delovati za uresničevanje skladnosti ter se izogibati kršitvam.

Poznavanje
politik družbe Coface zaradi skladnosti z 
veljavnimi zakoni in predpisi

	�Pridobite osnovno znanje o zahtevah politik, ki so 
povzete v Kodeksu ravnanja.
	�Spoznajte podrobnosti politik, ki so pomembne 
za vaše delo.
	�Preverjajte Cofagroup, kjer so popolne in poso-
dobljene politike skupine.
	�Upoštevajte lokalne politike in postopke poleg 
tistih, ki so opisani v Kodeksu ravnanja.
	�Kakršno koli vprašanje glede politik imate, vpra-
šajte svojega direktorja, vodjo pravnega oddelka 
ali pooblaščenca za skladnost poslovanja.

Sporočanje
problemov in pomislekov glede 
skladnosti

	�Nemudoma opozorite na morebitne kršitve politik.
	�Seznanite se z različnimi kanali za sporočanje po-
mislekov glede integritete: ombudsman, direktor, 
pooblaščenec za skladnost poslovanja, pravnik 
ali interni revizor pri družbi Coface ter drugi viri 
za zagotavljanje skladnosti.
	�Če zadeva, glede katere imate pomisleke, ni reše-
na, si prizadevajte še naprej! Uporabite kak drug 
kanal družbe Coface.
	�Sodelujte v revizijskih preiskavah, povezanih z 
očitki na področju integritete.

Ravnanje
za preprečitev problemov s skladnostjo, 
kjer je to primerno

	�Bodite seznanjeni s politikami družbe Coface, ki 
vplivajo na vaše delovne naloge, in jih upoštevajte.
	�Zavedajte se posebnih regulativnih zahtev drža-
ve, v kateri delate, ki vplivajo na vaše poslovanje.
	�Pridobite osnovno znanje o ključnih regulatorjih 
(kdo so) in njihovih prioritetah (kaj zahtevajo), ki 
vplivajo na vaše poslovanje in vaše delo.
	�Brez odlašanja poročajte o opozorilnih znakih 
("rdečih zastavah") in morebitnih zadevah, ki lah-
ko vodijo v kršitev regulatorne skladnosti.
	�Do regulatorjev bodite vedno profesionalni, vlju-
dni in spoštljivi.
	�Kadar sodelujete z regulatorji ali se odzivate na nji-
hove zahteve, se usklajujte s strokovnjaki v družbi.

NAŠE
DOLŽNOSTI

2
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Dolžnosti vseh vodilnih delavcev
družbe Coface
Poleg dolžnosti, skupnih vsem zaposlenim, imajo vodilni delavci še spodaj navedene dolžnosti z name-
nom vzpostavitve infrastrukture za preprečevanje in odkrivanje neskladnosti ter odzivanje nanje.

Vzdrževanje
kulture skladnosti

	�Ustvarite kulturo skladnosti, v kateri zaposleni ra-
zumejo svoje dolžnosti in lahko sporočijo svoje 
pomisleke brez strahu pred povračilnimi ukrepi.
	�Spodbujajte etično ravnanje in skladnost z zako-
nom, in sicer tako, da aktivno podpirate prizade-
vanja za skladnost.
	�Pri ocenjevanju in nagrajevanju zaposlenih upo-
števajte prizadevanja za skladnost.
	�Zagotovite, da zaposleni razumejo, da poslov-
ni rezultati niso nikoli pomembnejši od etičnega 
ravnanja in skladnosti s politikami družbe Coface.

Preprečevanje
neskladnosti

	�Prepoznajte tveganja s področja skladnosti po-
slovanja.
	�Poskrbite, da so postopki, prilagojeni določenim 
tveganjem in znani vsem zaposlenim, učinkovito 
implementirani.
	�Zaposlenim in po potrebi tretjim osebam zago-
tovite izobraževanje o politikah družbe Coface in 
veljavni zakonodaji.
	�Namenite zadostna sredstva za program skla-
dnosti vaše družbe.

Odkrivanje
neskladnosti

	�Uvedite kontrolne ukrepe za odkrivanje poveča-
nega tveganja za skladnost in/ali kršitve.
	�Spodbujajte učinkovit sistem delovanja om-
budsmana.
	�Ob pomoči nosilca za skladnost poslovanja in/
ali notranje revizije zagotovite izvajanje rednih 
pregledov skladnosti.

Odzivanje
na probleme s skladnostjo

	�Takoj sprejmite korektivne ukrepe za odpravo 
ugotovljenih šibkih točk v zvezi s skladnostjo.
	�Sprejmite ustrezne disciplinske ukrepe.
	�Posvetujte se s pravnim svetovalcem družbe Co-
face ter razkrijte ustrezne informacije regulator-
jem in organom pregona.

DIREKTORJI IMAJO NASLEDNJE POSEBNE 
DOLŽNOSTI ZA ZAGOTOVITEV REGULATIVNE 
SKLADNOSTI:

VODENJE
	�Zagotovite, da s svojo ekipo obravnavate 
regulatorno politiko, izpolnjujete regula-
torne zahteve in obvladujete regulatorna 
tveganja.
	�Regulatorne zahteve vključite v ključne 
operativne procese.

PRESOJANJE
	�Določite ključne regulatorje in regulatorne 
zahteve, ki vplivajo na vaše poslovanje po 
svetu.

NAMENJANJE SREDSTEV
	�Vsem področjem regulatornega tvega-
nja dodelite skrbnike in zagotovite, da se 
usklajujejo z vsemi ustreznimi strokovnjaki 
za odnose z državo in regulacijo podjetij.
	�Preverite, da obstaja ustrezno strokovno 
znanje za učinkovito upravljanje regulator-
nih odnosov in skladnosti.

PREDVIDEVANJE
	�Uvedite učinkovite postopke, ki vas opo-
zarjajo na nove in spreminjajoče se pred-
pise.
	�V oceno tveganja vključite tudi regulativo.

SODELOVANJE
	�Razvijajte in vzdržujte učinkovite odnose 
z regulatorji pri usklajevanju s strokovnjaki 
za odnose z državo in skladnost.
	�Proaktivno sodelujte z regulatorji pri obli-
kovanju predpisov, ki uspešno in učinkovi-
to dosegajo cilje politike.

NADZIRANJE
	�Zagotovite natančno spremljanje in učin-
kovito izvajanje korektivnih ukrepov po 
priporočilih, ki so jih izdali regulatorji in 
notranji revizorji.
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Kazni za kršitve
Zaposlenim in direktorjem, ki kršijo politike družbe Coface, se izrečejo disciplinski ukrepi, ki se stopnju-
jejo vse do odpovedi zaposlitve.

Kršitve,
ki lahko vodijo do disciplinskih ukrepov, so med drugim:

	�Kršitev politike družbe Coface.
	�Zahtevanje od drugih, da kršijo politiko družbe 
Coface.
	�Kršitev obveznosti takojšnjega obveščanja o zna-
ni ali domnevni kršitvi politike družbe Coface.
	�Kršitev obveznosti sodelovanja pri preiskavah oči-
tanih kršitev politike, ki jih opravi družba Coface.

	�Povračilni ukrepi proti zaposlenemu, ki je prijavil 
sum kršitve glede integritete.
	�Kršitev obveznosti takojšnjega sprejetja korektivnih 
ukrepov za odpravo ugotovljenih kršitev skladnosti 
s politikami družbe Coface, zakoni in predpisi.

Sporočanje
Ob sumu kršitve skladnosti s politiko družbe Coface ali zakonom morate dani sum sporočiti.

Vaša obveznost,
da sum kršitve izpostavite dovolj zgodaj:

Čim dlje odlašamo s sporočanjem, tem hujši lahko 
postane problem.

	�Sporočanje pomislekov v zvezi z integriteto 
varuje družbo Coface, njene zaposlene in delež-
nike.

	�Spoštovanje zaupnosti:
 Vašo identiteto in informacije, ki jih posredujete, 

bomo razkrili odgovornim za reševanje v obsegu, 
ki je nujno potreben.

 
	�Povračilni ukrepi kršijo politiko družbe Coface:

 Družba Coface kategorično prepoveduje povra-
čilne ukrepe zoper vsakogar, ki sporoči sum kršit-
ve integritete ali pri tem pomaga. Povračilni ukre-
pi so podlaga za disciplinski ukrep in lahko tudi 
za odpoved zaposlitve.

Kaj se zgodi
po tem, ko je sporočen sum kršitve inte-
gritete 

Pomisleki glede skladnosti s politiko družbe Coface 
se preiščejo po naslednjem postopku:
	�Za preiskavo se ustanovi preiskovalna skupi-
na strokovnjakov z ustreznim znanjem in nepri-
stranskostjo.
	�Skupina opravi preiskavo in ugotavlja dejstva z 
intervjuji in/ali pregledom dokumentacije.
	�Če je to potrebno, skupina ustreznim direktorjem 
predlaga korektivne ukrepe.
	�Oseba, ki je izrazila sum, prejme povratno infor-
macijo o rezultatu preiskave.

Kako sporočiti
sum kršitve integritete

	�Pomislek sporočite ustno ali pisno.
	�Če želite, lahko to storite anonimno. Če nam za-
upate svojo identiteto, vam lahko zastavimo mo-
rebitna dodatna vprašanja in podamo povratno 
informacijo.
	� Imamo več kanalov za sporočanje. Uporabite tis-
tega, ki vam najbolj ustreza.

– Znotraj podjetja:
 Na splošno je vaš nadrejeni ali direktor v naj-

boljšem položaju, da hitro reši vaš pomislek gle-
de integritete. Vendar pa vaš neposredno nad-
rejeni ni vaša edina možnost.

 Druge možnosti so: pooblaščenec za skladnost 
poslovanja, notranji revizor, vodja pravnega 
oddelka, vodstvo družbe ali vaš poslovni om-
budsman.

– Ombudsman skupine Coface:
 Postopek sporočanja ombudsmanu vam omo-

goča, da izrazite – lahko tudi anonimno – svoja 
vprašanja in pomisleke s področja integritete, 
na katere boste prejeli odgovor.

– Uprava :
 Svoje pomisleke glede računovodstva, notranjih 

kontrol v računovodstvu ali revizijskih zadev ter 
druge pomisleke lahko sporočite upravi ali revi-
zijski komisiji.

	�Če vaš pomislek ni obravnavan, ga sporočite po 
katerem od drugih kanalov.
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4 VPRAŠANJA, KI SI JIH JE TREBA ZASTAVITI

1 – Ali so moja dejanja zakonita?

2 – Kako bi odločitev sprejeli drugi?

3 – Ali sem pripravljen sprejeti odgovornost za odločitev?

4 – Ali je usklajena s Kodeksom ravnanja?

4 DOLŽNOSTI

1 – Bodite pošteni, iskreni, transparentni in pravični.

2 – Ravnajte skladno z veljavnimi zakoni in predpisi.

3 – Poročajte o neskladnostih.

4 – Preprečujte neskladnosti, kjer je to primerno.

NAČELA
SKLADNOSTI

3
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Kaj morate storiti?
	�Ravnajte skladno z vsemi veljavnimi zakoni in pred-
pisi, ki prepovedujejo pranje denarja ter podpiranje 
in financiranje terorizma, kar zahteva poročanje o 
transakcijah z gotovino in sumljivih transakcijah.
	�Seznanite se, kako se ti zakoni uporabljajo pri va-
šem poslovanju.
	�Upoštevajte postopke "pregleda stranke" in 
"pregleda posrednika "družbe Coface. Zberite 
in pozorno preberite dokumentacijo o potenci-
alnih strankah, agentih, posrednikih in poslovnih 
partnerjih, da se tako prepričate, da se ukvarja-
jo z zakonitimi poslovnimi dejavnostmi in njihova 
sredstva prihajajo iz zakonitih virov.

FINANČNA KAZNIVA DEJANJA
Preprečevanje pranja denarja
Pomembno pravilo: upoštevajte postopke pregleda stranke (KYC); sporočite svoje pomisleke, če opazite 
sumljivo dejavnost.

Kaj morate vedeti?
	�Skupina Coface si prizadeva biti popolnoma skla-
dna z vsemi zakoni s področja preprečevanja pra-
nja denarja in terorizma po vsem svetu. Družba 
Coface bo poslovala le z uglednimi strankami, ki 
se ukvarjajo z zakonitimi poslovnimi dejavnostmi 
in pridobivajo sredstva iz zakonitih virov.
	�Ljudje, ki se ukvarjajo z nezakonitimi dejavnostmi, 
kot so terorizem, narkotiki, podkupovanje in go-
ljufije, bodo morda poskušali "oprati" zaslužke 
svojih kriminalnih dejanj, da bi jih prikrili ali jih pri-
kazali kot zakonite.
	�Večina držav, v katerih trenutno deluje skupina 
Coface, je sprejela zakone za preprečevanje pra-
nja denarja, ki prepovedujejo opravljanje poslov, 
ki vključujejo prihodke od nezakonitih dejavnosti.

	�Podoben pomislek je, da se lahko zakonita sredstva 
uporabijo za financiranje teroristične dejavnosti, 
kar je včasih imenovano "obratno" pranje denarja.
	�Vsaka entiteta skupine Coface mora uvesti po-
stopke pregleda stranke (KYC), ki so prilagojeni 
zadevnemu tveganju, ter sprejeti razumne ukre-
pe za preprečevanje in odkrivanje nesprejemljivih 
in sumljivih oblik plačila.
	�Če ne zaznamo tveganih odnosov in transakcij 
strank, lahko resno ogrozimo integriteto in ugled 
družbe Coface.

	�Upoštevajte pravila svojega podjetja glede spre-
jemljivih oblik plačila, predvsem gotovine. Spoz-
najte se z načini plačil, ki so povezani s pranjem 
denarja (na primer večkratna denarna nakazila ali 
potovalni čeki ali čeki za račun stranke od nezna-
ne tretje stranke).
	�Če zaznate opozorilne znake za sumljivo aktiv-
nost, sporočite sum pooblaščencu za skladnost 
poslovanja družbe Coface ali vodji pravnega od-
delka ter poskrbite za takojšnjo obravnavo vaše-
ga suma kršitve, preden nadaljujete s transakcijo. 
Poskrbite, da je rešitev ustrezno dokumentirana.

Na kaj morate biti pozorni?

	�Stranka, agent ali predlagani poslovni partner, 
ki odlaša s posredovanjem celostnih informacij, 
predloži nezadostne, lažne ali sumljive informa-
cije ali se vsekakor hoče izogniti vodenju evidenc 
in poročanju.
	�Plačila z denarnimi instrumenti, pri katerih ni raz-
vidna povezava s stranko ali ki so bili prepoznani 
kot mehanizmi pranja denarja.
	�Poskusi stranke ali potencialnega poslovnega 
partnerja, da plača z gotovino.
	�Predčasno odplačilo v gotovini ali njenih ustrezni-
kih.
	�Naročila, nakupi ali plačila, ki so nenavadna ali 
neskladna s trgovanjem ali poslovanjem stranke.
	�Nenavadno zapletene poslovne strukture, vzorci 
plačevanja, ki ne odražajo resničnega poslovnega 
namena, in nenavadno ugodni plačilni pogoji.

	�Nenavadni prenosi sredstev v države, ki niso po-
vezane s transakcijo ali stranko, ali iz takih držav.
	�Transakcije, ki vključujejo lokacije, ki so oprede-
ljene kot "oaze za varovanje zaupnosti", ali ob-
močja, znana po teroristični aktivnosti, trgovini z 
narkotiki ali pranju denarja.
	�Transakcije, ki vključujejo tuje navidezne banke ali 
banke v tujini ali nebančne finančne posrednike.
	�Strukturiranje transakcij zaradi izogibanja vode-
nju evidenc in poročanju (na primer več transak-
cij pod zneskovno mejo za poročanje).
	�Zahteve za povračilo ali izplačilo zahtevkov ne-
povezani tretji stranki ali na neznan oziroma 
neprepoznan račun.

Novi imetnik police želi plačati za svojo polico v gotovini. Ali jo lahko sprejmete?
ODGOVOR: Ne, gotovine ne smete sprejeti pod nobenim pogojem. O ponujenem morate nemudoma 
obvestiti pooblaščenca za skladnost.

Dvomite o zakonitosti delovanja neke stranke. Kaj morate storiti?
ODGOVOR: Če ugotovite, da so potencialna stranka, stranka, njeni delničarji ali vodstvo povezani z nee-
tičnim ravnanjem ali kaznivimi dejavnostmi ali da o njihovem ugledu krožijo negativne informacije, mora-
te obvestiti pooblaščenca za skladnost.

Ekonomska zmogljivost stranke ni skladna s politiko izpostavljenosti. Ali bi vas to moralo skrbeti?
ODGOVOR: To je opozorilni znak, saj se lahko zadaj skriva prihodek od nezakonitih dejavnosti. Vsako 
nenavadno ali netipično situacijo je treba obravnavati kot opozorilni znak in o njej obvestiti oddelek za 
skladnost.

Izplačati nameravate zahtevek, imetnik police pa vas prosi, da izplačate zahtevek na drug bančni račun. 
Ali naj izplačate zahtevek na ta račun na podlagi podatkov, ki vam jih je dal imetnik police?
ODGOVOR: Zahtevek lahko izplačamo le na račun, ki nosi ime imetnika police, ali na račun imenovanega 
prejemnika plačila škode. Izplačilo zahtevka tretji osebi bi bilo pranje denarja.

Stranka je plačala premijo v hongkonških dolarjih, izplačilo zahtevka pa brez upravičenega razloga želi 
v ameriških dolarjih. Kaj storite?
ODGOVOR: O tej sumljivi dejavnosti obvestite pooblaščenca za skladnost.

V PRAKSI

FINANČNA KAZNIVA DEJANJA
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Sankcije
Pomembno pravilo: nikoli ne dovolite, da sredstva končajo pri osebah s sankcijskih seznamov ali v prepo-
vedanih krajih; poznajte tveganja in upoštevajte pravila.

Kaj morate vedeti?
	�Varnostni svet Združenih narodov (ZN), Evrop-
ska unija in njene države članice (EU) ter Urad 
za nadzor tujega premoženja finančnega ministr-
stva ZDA (OFAC) so javni organi, ki jih skupina 
Coface priznava v zvezi s svojo globalno politiko 
sankcioniranja. Poleg tega skupina Coface v drža-
vah, v katerih deluje, spoštuje vse dodatne lokal-
ne zakone, ki se nanašajo na sankcije.

	�Družba Coface svojim zaposlenim prepovedu-
je sklepanje poslovnih dogovorov z omejenimi 
osebami s sankcijskih seznamov ZN, EU ali OFAC 
(neposredno poslovanje s katero koli stranko, 
dobaviteljem, distributerjem ali drugo nasprotno 
stranko, agentom ali zaposlenim, ki bi bila lahko 
oseba, zajeta s sankcijami).
	�Družba Coface zaposlenim prepoveduje poslova-
nje s strankami pod sankcijami in tretjimi osebami 
(posredno poslovanje).

Kaj morate storiti?
	�Upoštevajte ustrezne predpise vseh držav, v ka-
terih delujete, ter postopke svojega podjetja, ki 
se nanašajo na osnovne dejavnosti uvoza/izvoza 
blaga, tehnologije, storitev ali finančnih transakcij.
	�Vse pomembne informacije sporočite direktorju, 
ki pokriva uvoz v skupini Coface, da se zagotovijo 
natančne in popolne uvozne deklaracije. Poskr-
bite, da družba Coface ali njeni agenti priskrbijo 
natančne in popolne informacije državnim orga-
nom.
	�Preverite, ali so vaše transakcije skladne z veljav-
nimi predpisi, ki omejujejo transakcije z nekateri-
mi sankcioniranimi državami, osebami ali prepo-
vedanimi končnimi uporabami.

	�Preverite vse svoje poslovne partnerje, doba-
vitelje in osebe, ki so vpletene v vaše mednaro-
dne transakcije, da niso navedeni na pridobljenih 
nadzornih seznamih. Upoštevajte postopke "pre-
gleda stranke" in "pregleda posrednika" vašega 
podjetja.
	�Ne sodelujte v trgovinskih praksah, ki so omeje-
ne, ali pod bojkotom, ki je prepovedan ali sankci-
oniran skladno s pravili in politikami družbe Cofa-
ce ali veljavnimi lokalnimi zakoni.
	�Posvetujte se s svojim direktorjem, če so v zvezi s 
transakcijo politike družbe Coface v navzkrižju z 
veljavnimi lokalnimi zakoni (npr. zakoni, sprejeti v 
Kanadi, Mehiki in članicah Evropske unije, ki blo-
kirajo nekatere omejitve ZDA).

Na kaj morate biti pozorni?

	�Dejstva, ki nakazujejo na to, da se stranka posku-
ša izogniti sankcijam.
	�Če se stranka izmika vprašanjem, se obotavlja 
ali ponudi kako drugače nezadovoljive odgovore 
na vprašanja o osnovni transakciji glede končne 
uporabe, končnega uporabnika, datumov ali lo-
kacij dobave.
	�Sodelovanje oseb ali dejavnosti, ki so domnevno 
povezane z razvojem biološkega, kemičnega ali 
jedrskega orožja ali balističnih raket.

	�Transakcije, ki vključujejo države pod embargom, 
državljane ali predstavnike držav pod embargom 
ali posameznike ali pravne subjekte pod državni-
mi sankcijami.
	�Politike z nepopolnimi informacijami o osnovni 
dejavnosti (npr. cena ne odraža polne vrednosti, 
opis blaga ni popoln ali država izvora ni ustrezno 
identificirana).

V PRAKSI

Družba A, ki je registrirana na Britanskih Deviških otokih, ponuja ladijske storitve po vsem svetu. Med 
izvajanjem postopka "pregleda stranke" ugotovite, da je bilo eno od njihovih plovil vpleteno v iraški 
škandal, t.i. "nafta za hrano". Kaj storite?
ODGOVOR: Nemudoma obvestite pooblaščenca za skladnost.

FINANČNA KAZNIVA DEJANJA
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Goljufija
Pomembno pravilo: bodite pozorni na neskladja; upoštevajte kontrolne postopke, postopek "pregleda 
stranke" in porazdelitev dolžnosti; prijavljajte sumljive primere.

Kaj morate vedeti?
	�Dolžnost preprečevanja, prepoznave in prijave 
goljufije je dolžnost tako podjetja kot posame-
znikov.
	�Družba Coface in njeni zaposleni so dolžni izka-
zovati skrbnost in sproti prijavljati zadeve. Če za-
posleni delujejo v dobri veri in takoj prijavijo mo-
rebitne sumljive ali goljufive dogodke, ni verjetno, 
da bi prišlo do pravnih postopkov.
	�Skupina Coface je zavezana k spoštovanju vseh 
določb zavarovalniškega kodeksa ter monetarne-
ga in finančnega kodeksa ter vseh določb lokal-
nih pravnih in regulativnih zahtev (za vse poslov-
ne dejavnosti), vključno z vzpostavitvijo sistemov 
spremljanja in upravljanja tveganj.

	�Družba Coface in njeni zaposleni se ne smejo za-
našati na tajnost in zaupnost pri zadevah, pove-
zanih z goljufijami.
	�Neizpolnjevanje pravnih obveznosti se lahko šteje 
za kazensko zadevo in lahko povzroči resne po-
sledice.

Kaj morate storiti?
	�Upoštevajte postopke "pregleda stranke", "pre-
gleda posrednika" in "pregleda dobavitelja".
	�Poznajte poslovne namene, za katere se upora-
bljajo produkti in storitve družbe Coface.
	�Spoštujte ločitev odgovornosti.

	�Varujte sredstva družbe Coface pred krajo ali 
protipravno prilastitvijo.
	�Pridobite čim več informacij.
	�Prijavite domnevne primere goljufije; obrnite se 
na direktorja ali drugo pooblaščeno osebo.

Na kaj morate biti pozorni?
	� Imetnik police doda ali poveča zavarovanje malo 
pred oddajo zahtevka.
	�Zelo nujne prošnje, naročila, sklenjena brez poga-
janj o ceni.
	�Več zahtev v krajšem obdobju.
	�Več vztrajnih telefonskih klicev kupca, kupčevo 
spontano pošiljanje informacij.
	�V naročilu je zapisana samo mobilna številka, 
brezplačni računi za elektronsko pošto, kot so 
Yahoo, Gmail in Hotmail.

	�Prodani produkti niso skladni z dejavnostjo zava-
rovanca ali kupca.
	�Naslov za račun in za dostavo sta različna, naslo-
va za dostavo pa nimamo v svojih evidencah.
	�Neobičajna potrdila.
	�Navidezne družbe: pri navideznih družbah se iz-
dajo police in sprejmejo premije od imetnikov po-
lic, vendar pa družba, ki sklepa polico, ni zakonita 
in pogosto ne obstaja.

V PRAKSI

Novoustanovljeno podjetje prosi za kreditni limit v višini več milijonov za dobro poznano podjetje. Čeprav 
je naročilo vredno večkratnik trenutnega prihodka potencialne stranke, je kontaktna oseba zelo nejasna, 
ko jo vprašate o podrobnostih, in ni zaskrbljena, ko se po preverjanju družbe Coface potrdi, da je naročilo 
lažno. Ko je visoki kreditni limit zavrnjen, ali lahko podpišete polico s to potencialno stranko?
ODGOVOR: Čeprav je težko vedeti, ali je potencialna stranka žrtev ali storilec, je potencialna stranka izka-
zala, da bodisi ne prestane osnovnega preverjanja bodisi njene izjave niso verodostojne. 

Družbi A in B sta bili ustanovljeni pred dvema letoma in družba A je stranka družbe Coface od svoje usta-
novitve. Prejšnji mesec je družba A zaprosila za veliko višji znesek kritja za družbo B. Glede na pretekla 
plačila in kreditno zgodovino se zagotovi visoko kritje. Čez tri mesece družba A obvesti družbo Coface, 
da družba B ni plačala in je šla v stečaj. Družba A je vložila zahtevek, ki vključuje vse dokumente, kot so 
račun, dobavnica, potrdilo o zavarovanju, inšpekcijski list, tovorni list itd., ki jasno izkazujejo, da je bilo 
blago odpremljeno v skladu s pogoji pogodbe.
ODGOVOR: Oddelek, odgovoren za obravnavo zahtevkov mora zadevo podrobneje preiskati, saj obstaja 
možnost, da gre za zavarovalniško goljufijo. Družba A morda izvaža lažno blago iz države, kjer se postopki 
odpreme ne upoštevajo tako strogo in bi lahko prodajalec zlahka ustvaril lažno dokumentacijo, ki bi izka-
zovala, da je bilo blago odposlano, v resnici pa ni bilo ali je bilo odposlano lažno blago.

FINANČNA KAZNIVA DEJANJA
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Podkupovanje
Pomembno pravilo: ne podkupujte, ne sprejemajte podkupnine, spremljajte stranke, posrednike, dobavi-
telje in druge nasprotne stranke ter prijavljajte vsako sumljivo aktivnost.

Kaj morate vedeti?
	�Coface ne tolerira podkupovanja.

 Podkupovanje pomeni ponudbo, obljubo, dajanje 
(aktivno podkupovanje) ali nagovarjanje, zahte-
vanje ali prejemanje (pasivno podkupovanje) ne-
upravičene koristi osebi ali od osebe, zato da kaj 
naredi ali opusti pri opravljanju svojih poklicnih 
dolžnosti.
	�Prejemnik je lahko bodisi javni uslužbenec bodisi 
zaposleni v zasebnem sektorju. Lahko je tudi bliž-
nji sorodnik te osebe (na primer družinski član) 
ali povezani subjekt, na primer fundacija ali "zu-
nanje" podjetje.
	�Neupravičena korist so lahko denarna sredstva 
ali njihovi ustrezniki, prav tako pa vse, kar ima 
vrednost, vključno z blagom in storitvami, darili, 
potovanji, zabavo, pogostitvami, napredovanjem 
ali podelitvijo časti, sklenitvijo pogodbe ali pode-
litvijo uradnega dovoljenja in upravno odločitvijo.

	�Neupravičena korist je lahko neposredna (npr. 
podkupnina, neupravičena provizija, plačila za 
pospešitev postopkov, bogata darila ali prednos-
ti, čezmerno zaračunavanje) ali posredna (npr. 
donacija političnim strankam, dobrodelnim usta-
novam, sponzorstva, ponudba zaposlitve).
	�Uporaba vpliva (trgovanje z vplivom) javne ose-
be, naj je ta vpliv dejanski ali domneven, se prav 
tako šteje za podkupovanje.

Kaj morate storiti?
	�Če ste v dvomu, se posvetujte s pooblaščencem 
za zagotavljanje skladnosti.
	�Nikoli ne dajte denarnega plačila v kakršni koli 
obliki (npr. gotovina, ček, bančno nakazilo, darilni 
bon ali vavčer) stranki, dobavitelju, posredniku ali 
tretji nasprotni stranki, niti ga od njih ne sprejmite.
	�Nikoli ne dajte javnim uslužbencem nobenih daril 
ali prednosti, niti jih od njih ne sprejmite, razen ob 
predhodnem pisnem soglasju pooblaščenca za 
zagotavljanje skladnosti.
	�Obvestite pooblaščenca za zagotavljanje skla-
dnosti in se posvetujte z njim, če prejmete darilo 
ali ugodnost nad vrednostjo, predpisano s stra-
ni poslovodstva družbe Coface (v nadaljevanju: 
predpisana vrednost).
	�Odobrena darila morajo biti dostavljena izključno 
na službeni naslov.
	�Preden daste darilo, sodelujete v zabavnem pro-
gramu za stranke ali povrnete stroške potovanja 
stranki, morate zagotoviti, da razumete in upo-
števate vse veljavne pravne zahteve, politiko ob-
darovanja, kodeks za preprečevanje podkupova-
nja družbe Coface ter strankina lastna pravila.

	�Ko imate dovoljenje, morate natančno zapisati 
takšne izdatke, da bodo odražali pravo naravo 
transakcije.
	�Bodite pozorni na primerno poslovno vljudnost. 
	�Nikoli ne opravite plačila za pospešitev postopkov

 Plačila za pospešitev postopkov so ugodnosti, 
odobrene za pospešitev rutinskih upravnih sto-
ritev, do katerih je plačnik že tako ali tako pravno 
ali drugače upravičen.
	�Nikoli ne dajajte političnih prispevkov v imenu 
družbe Coface. Lobiste lahko nagovorite samo, 
če ti popolnoma razkrijejo, da predstavljajo druž-
bo Coface.
	�Lahko darujete dobrodelnim ustanovam, vendar 
se morate prepričati, da namen subjekta, ki bi ga 
podprli, ni prikrivanje podkupovanja.

Na kaj morate biti pozorni?
	�Dajanje ali prejemanje darila ali stvari, vv vred-
nosti predpisane ali nad njo, po možnosti v obliki 
oglasnega članka.
	�Vabilo na brezplačen ali znatno znižan kulturni, 
umetniški ali športni dogodek v predpisani vred-
nosti ali nad njo.
	�Vabilo na brezplačno ali znatno znižano poslovno ali 
zasebno potovanje v predpisani vrednosti ali nad njo.
	�Vsakršna zahteva za nujno ali nenormalno denar-
no plačilo prek "slamnate" družbe.
	�Vsakršna zahteva za nujno ali nenormalno zago-
tovitev sredstev za poravnavo večjih stroškov v 
korist tretjih oseb.

	�Nenavadno visoke provizije ali provizije, plačane 
na netipičen način (npr. na ločen račun ali v drugo 
državo).
	�Občutno čezmerno zaračunavanje po pogodbi 
brez utemeljenega razloga.
	�Stranka brez utemeljenega razloga zahteva ob-
čutno znižanje premij, provizij ali cen.
	�Občutno znižanje cen, plačanih dobavitelju ali 
posredniku, brez utemeljenega razloga.
	�Neformalni sestanki z zasebnimi ali javnimi pod-
jetji za dogovarjanje o javnih naročilih.
	�Vsakršne zahteve za plačilo za pospešitev po-
stopkov.

V PRAKSI

Prodajalec večkrat na mesec povabi posrednika na kosilo v razmeroma drage restavracije in vedno plača 
račun. V zameno posrednik družbi Coface da prednost pred drugimi kreditnimi zavarovalnicami in pošlje 
veliko število poizvedb. Ali je to podkupovanje?
ODGOVOR: Čeprav je mreženje in negovanje odnosov del prodajalčeve službe, morata biti razvedrilo in 
poraba denarja razumna in sorazmerna. To bi lahko postalo podkupovanje, če zapravljena vsota za zabavo 
in razvedrilo ene osebe ni sorazmerna z zneskom, ki se zapravi za druge posrednike.

Dobavitelj vas povabi na finale pomembne športne prireditve in bo v celoti plačal stroške potovanja. Hkrati 
prosi za nenavadno visoko provizijo na transakcijo, o kateri se v tistem trenutku pogajata.
ODGOVOR: Kot kaže, je potencialni znesek bistveno višji od predpisane vrednosti. Vabilo dobavitelja verjetno 
ne ustreza kriterijem razumnosti in primernosti za pomoč pri vzpostavljanju, vzdrževanju in razvoju dobrih 
odnosov med trgovinskimi partnerji. Priporočamo, da takšno vabilo zavrnete.

Da bi si povečali možnosti pridobivanja licence za opravljanje zavarovalniške dejavnosti v državi, vas lokal-
ni zavarovalniški regulator močno spodbuja, da uporabite točno določenega lokalnega svetovalca.
ODGOVOR: Lokalni svetovalec ima lahko posebne veščine in znanje, ki bi lahko izboljšale vaše možnosti za 
uspešno pridobitev licence. Vendar bi to lahko družbo Coface izpostavilo podkupovalni mreži javnih usluž-
bencev, kar je kaznivo. Uskladiti se morate s pravnim oddelkom družbe ter zagotoviti, da se opravi resnično 
delo in da se o tem shranijo dokazi.

FINANČNA KAZNIVA DEJANJA
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VARSTVO STRANK IN OSEBNIH PODATKOV
Ravnanje
Pomembno pravilo: strankam ne prodajajte neprimernih produktov, ne opravljajte dejavnosti brez poo-
blastila stranke in ne izpuščajte informacij, ki ste jih dolžni dati strankam.

Kaj morate vedeti?
	� Izvedba poslovnega tveganja je "tveganje za 
stranke, zavarovalnice, zavarovalniški sektor ali 
zavarovalniški trg, ki nastane, če zavarovalnice in/
ali posredniki poslujejo na način, ki ne zagotavlja 
pravične obravnave strank".

	�Različne težave z ravnanjem se lahko pojavijo v 
kateri koli fazi življenjskega kroga izdelka: novi 
produkti, prodaja, zahtevki, opravljanje storitev 
za stranke itd.

Kaj morate storiti?
	�Pri razvoju novih produktov upoštevajte pravila 
ravnanja tega kodeksa.
	�Zagotovite, da so postopki sprejema in priprave 
stranke v celoti skladni.
	�Spremljajte ustreznost produktov v vseh fazah 
odnosa s stranko.
	� Izobrazite osebje glede zadev, povezanih z ustre-
znostjo produktov.
	�V programe spodbujanja prodaje vključite pravila 
ravnanja tega kodeksa.

	�Stranke čim prej obvestite o ukinitvi ali znižanju 
kreditnega limita.
	�Podjetjem ponudite pojasnila, kadar spremenite 
ali prenehate ponujati kritje.
	�Obvestite imetnika police o novih pomembnih 
informacijah o njegovih zavarovanih strankah, na 
primer o pomembni spremembi pri kreditni spo-
sobnosti enega od njegovih dolžnikov ali o giba-
nju zavarovalnih stopenj.

V PRAKSI

Za uvedbo novega produkta imate zelo tesen rok. Čas lahko pridobite tako, da preskočite ocenjevanje, ki 
ga opravita komisija za produkte in oddelek za skladnost, saj se to lahko opravi po uvedbi produkta. Kaj 
storite?
ODGOVOR: Pred uvedbo produkta morajo biti upoštevane vse regulativne zahteve, udeležena mora biti 
tudi komisija, pristojna za produkte.

Na kaj morate biti pozorni?
	�Produkti, ki ne odražajo cenovne primernosti.
	�Prodajni postopki, ki dajejo slabe rezultate za 
stranko.
	�Jasen sistem nagrajevanja ni trdno vgrajen v okvir 
prejemkov prodajnega osebja.
	�Posredniki imajo slabo zgodovino spoštovanja 
skladnosti in niso seznanjeni z vrednotami in stra-
tegijo družbe Coface.
	�Zapleteni postopki uveljavljanja zahtevkov.

	�Visoka stopnja nezadovoljstva strank glede po-
stopka obravnav odškodninskih zahtevkov.
	�Poskusi zmanjševanja stroškov agregiranih zah-
tevkov tako, da se ne poravnajo veljavni zahtev-
ki ali se zavlačuje z obravnavo odškodninskega 
zahtevka.
	�Nezadostno pojasnilo razlogov za zavrnitev.
	�Ovire pri vlaganju pritožb, npr. preveč zapleteni 
pritožbeni postopki.

VARSTVO STRANK IN OSEBNIH PODATKOV
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Zasebnost podatkov in varstvo
osebnih podatkov
Pomembno pravilo: spoštujte pravice do zasebnosti

Kaj morate vedeti?
	�Večina držav, v katerih deluje skupina Coface, ima 
stroge predpise o zbiranju in uporabi osebnih po-
datkov (ime, domače in službene kontaktne in-
formacije ter drugi podatki).

	�Poleg tega veliko držav ureja osebne podatke 
predstavnikov podjetij pri pravnih razmerjih med 
podjetji. Nekaj držav ureja celo zasebnost infor-
macij, ki se nanašajo na podjetja.
	�Skupina Coface si prizadeva ravnati z osebnimi 
podatki odgovorno in skladno z veljavnimi zakoni 
s področja zasebnosti.

Kaj morate storiti?
	�Ker se nanašajo na osebne podatke, spoznajte in 
upoštevajte:
1. veljavne zakone in pravila držav, iz katerih se 

zbirajo osebni podatki in v katerih se obdeluje-
jo ali uporabljajo;

2. politike zasebnosti skupine Coface in vaše 
družbe;

3. pogodbene obveznosti, če obstajajo.
	�Osebne podatke zbirajte, obdelujte in uporabljaj-
te samo za zakonite poslovne namene.
	�Kadar je mogoče ali je to obvezno, uporabljajte 
"anonimne" podatke namesto osebnih podatkov 
(imena so izbrisana, osebe ni mogoče prepozna-
ti) ali "agregirane" podatke (podatki so povzeti 
tako, da posameznika ni mogoče določiti).

	�Omejite dostop do osebnih podatkov na posa-
meznike, ki jih potrebujejo za zakonite poslovne 
namene.
	�Skrbno preprečite nepooblaščen dostop pri ob-
delavi osebnih podatkov ali nenamerno izgubo ali 
uničenje osebnih podatkov.
	�Nemudoma prijavite, če ugotovite, da so bili 
osebni podatki uporabljeni pri kršitvi tega akta, 
ali ugotovite, da je bila ogrožena varnost sistemov 
ali naprav, ki vsebujejo osebne podatke. Obvesti-
te svojega direktorja, vodjo poslovne zasebnosti 
v skupini Coface in vodjo pravnega oddelka .
	� Informacij strank ne pregledujte na prenosnem 
računalniku na javnih mestih ali javnih prevoznih 
sredstvih.

Na kaj morate biti pozorni?
	�Nezadosten dostop ali varnostni ukrepi za oseb-
ne podatke, kot so pošiljanje e-pošte ali druge 
vrste pošiljanja osebnih podatkov večji skupini, 
kot je zakonito potrebno, puščanje natisnjenih 
dokumentov, ki vključujejo osebne podatke, na ti-
skalniku, napravi za kopiranje ali faksu, tako da jih 
lahko vidijo drugi.

	�Deljenje osebnih podatkov z nepovezanimi tre-
tjimi osebami, kot so prodajalci ali dobavitelji, ki 
nimajo vpeljanih ustreznih varnostnih ukrepov ali 
omejitev uporabe informacij.
	�Prenos osebnih podatkov med državami brez 
upoštevanja veljavnih pravnih zahtev.

V PRAKSI

Podpisali ste dogovor o nerazkrivanju informacij, da bi pridobili finančne informacije. Ali lahko te informa-
cije razkrijete imetniku police?
ODGOVOR: Ne, informacij ne smete razkriti pod nobenim pogojem, poleg tega morajo biti finančne infor-
macije shranjene kot zaupne.

Doma morate opraviti nekaj dela, pri katerem potrebujete zaupne informacije stranke. Ali lahko informaci-
je stranke pošljete na svoj e-poštni naslov, da bi lahko nadaljevali delo od doma?
ODGOVOR: Ne, informacije strank morajo vedno ostati znotraj podjetja, za prenos zaupnih osebnih podatkov 
pa se nikoli ne smejo uporabljati osebni e-poštni računi.

Najemate storitve zunanjega informacijskega podjetja, ki bo vaši družbi zagotovil nujne storitve za lokalno 
poslovanje. Za zagotavljanje teh storitev bo zunanje podjetje potrebovalo dostop do notranjih podatkov-
nih zbirk, ki morda vsebujejo informacije vaših strank. Kaj morate storiti?
ODGOVOR: Če je le mogoče, informacij strank ne delite s tretjimi osebami. Če zares potrebujejo vašo po-
datkovno zbirko, morate zagotoviti, da pogodba z zunanjim izvajalcem vsebuje ustrezne klavzule o zaup-
nosti. Te klavzule morajo biti skladne s standardi skupine glede varstva osebnih podatkov. Vsekakor mora 
tako pogodbo pregledati vaš pravni oddelek/oddelek za skladnost.

Ko se srečate s stranko, dobite občutek, da nekaj ni v redu in da finančni direktor nekaj skriva ali je udele-
žen v sumljive dejavnosti. Pri pisanju poročila pazite, da ne uporabite imena finančnega direktorja, da bi 
se izognili problemom z varstvom osebnih podatkov. Ali lahko omenjena oseba zahteva vpogled v to, kar 
je v poročilu zapisano o njej?
ODGOVOR: Varstvo osebnih podatkov se nanaša na direktorje, zaposlene in vsakega posameznika, ki ga je 
mogoče prepoznati. Če zapišete položaj osebe, ne da bi pri tem zapisali tudi njeno ime, je to osebo mogo-
če prepoznati, zato za njene podatke velja varstvo osebnih podatkov.

VARSTVO STRANK IN OSEBNIH PODATKOV
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V PRAKSI

Varnost informacijske tehnologije
Pomembno pravilo: varujte informacije družbe Coface, omrežja in naprave IT pred kibernetskimi tveganji.

Kaj morate vedeti?
	�Kot uporabnik ste zadnja obrambna linija.
	� Internet je sovražno omrežje.

	�Nešifrirane naprave USB lahko okužijo naše na-
prave.

Kaj morate storiti?
	�Ne poskušajte onemogočiti zaščitnih elementov 
in upoštevajte navodila.
	�Bodite pozorni na e-pošto, ki jo prejmete. Ne od-
pirajte priponk in ne sledite povezavam, če ste v 
dvomih.
	�Nikoli ne razkrijte svojih gesel; upoštevajte pravila 
glede zapletenosti in obnavljanja gesel.

	�Varujte svoje dokumente in datoteke; redno jih 
kopirajte z uporabo strežnikov družbe Coface, ki 
so na voljo.
	�Bodite pozorni pri obiskovanju spletnih mest; 
prepričajte se, da so pristna, in ne lažna.
	�Uporabljajte samo ključke USB, ki jih zagotovi 
družba Coface.

Na kaj morate biti pozorni?
	�Sumljiva sporočila ali obnašanje vaše delovne po-
staje.
	�Neobičajen pošiljatelj, zadeva ali vsebina.
	�Zahteva za razkritje vaših prijavnih podatkov.

	�Zahteva za uporabo nezavarovanih orodij za 
hrambo ali izmenjavo vaših podatkov.
	�Neočiščene naprave USB.

Sodelavec vam po e-pošti pošlje sporočilo s povezavo. Sicer opazite, da je sporočilo napisano drugače, kot 
vam sodelavec po navadi piše, vendar kliknete povezavo, ker pošiljatelja dobro poznate. Ali ste ravnali prav?
ODGOVOR: Povezave v e-pošti ne smete klikniti, če niste prepričani o identiteti pošiljatelja. Tako lahko na-
mreč pošiljatelj v omrežje vnese zlonamerno programsko opremo.

Vaš direktor je zelo zaposlen in vam naroči, da se vpišete v orodje ali aplikacijo z njegovimi uporabniškimi 
podatki in geslom, da pridete do nekaterih poročil. Kaj storite?
ODGOVOR: Prijavnih podatkov ne smemo deliti z drugimi; so osebni in neprenosljivi.

Prejmete klic od podjetja, ki vam ponuja novo orodje, ki bi vam lahko resnično pomagalo pri vsakodnevnih 
nalogah. Nato vas prosijo za zelo podrobne informacije o vašem računalniku, aplikacijah, ki jih že uporab-
ljate itd. Kaj storite?
ODGOVOR: Socialni inženiring je oblika manipulacije, s katero vas storilci pripravijo do razkritja informacij. 
Nikoli ne dajajte informacij po telefonu.
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Varnost in neprekinjeno poslovanje
Pomembno pravilo: zagotovite varnost zaposlenih, prostorov, informacij in informacijskih sredstev ter 
neprekinjeno poslovanje.

Kaj morate vedeti?
	�Vsak poslovni subjekt družbe Coface izvaja strog 
in celovit načrt upravljanja varnosti in kriznega 
upravljanja zaradi varovanja osebja, delovnih pro-
storov, informacij in poslovanja.

	�Načrt upravljanja varnosti in kriznega upravljanja 
vključuje ukrepe za preprečevanje terorističnih in 
drugih kriminalnih dejanj, ki zajema zaposlene, 
prostore, informacije, infrastrukturo informacij-
ske tehnologije (IT), neprekinjeno poslovanje in 
krizno upravljanje.

Kaj morate storiti?
	�Sodelujte pri načrtovanju ukrepov v izrednih raz-
merah in evakuacijskih vajah, ki jih organizira vaše 
podjetje.
	�Upoštevajte pravila za vstopanje in izstopanje iz 
prostorov družbe Coface, vključno z tem, da no-
site ustrezno identifikacijsko značko.
	�Varujte dostop do prostorov družbe Coface pred 
nepooblaščenimi osebami.
	�Varujte sredstva družbe Coface pred krajo ali 
protipravno prilastitvijo.

	�Ustvarite in vzdržujte varno delovno okolje – to 
vključuje prepoznavanje in prijavljanje znakov na-
silja na delovnem mestu.
	� Izvajajte ustrezna preverjanja ozadja za nove za-
poslene in pogodbene sodelavce, kadar to do-
pušča zakon.
	�Preverjajte, ali so stranke, dobavitelji, agenti in 
preprodajalci morda na ustreznih seznamih za 
spremljanje.
	�Prijavite vsako očitno varnostno pomanjkljivost 
direktorju, pooblaščencu za zagotavljanje skla-
dnost ali ombudsmanu skupine Coface.

Na kaj morate biti pozorni?
	�Osebe, ki v prostorih družbe Coface ne nosijo 
ustreznih identifikacijskih značk.
	�Nezavarovana informacijska sredstva, kot so pre-
nosni računalniki, strežniki itd.
	�Nezadostno varstvo nevarnih snovi.
	�Nezaščitena območja stavbe, v katera sme vsto-
pati le pooblaščeno osebje.

	�Pritožbe glede varnosti, ki jih podajo zaposleni, 
stranke ali sosedi.
	�Nepooblaščeni vstopi v prostore.
	�Poslovanje s stranko, dobaviteljem ali tretjo ose-
bo brez zadostnega preverjanja.

V PRAKSI

V podjetje pride nekdo, ki ga ne poznate, in pove, da so prejeli klic, naj opravijo neko storitev IT, in da 
morajo nekaj preveriti v strežniški sobi. Ali ga spustite naprej?
ODGOVOR: Nikomur ne dovolite, da bi kaj počel na katerem koli sistemu, razen če vas je vaš oddelek IT 
uradno obvestil, da ta oseba prihaja in da jo lahko sprejmete.

Sodelavec vas na vhodnih vratih prosi, da ga spustite v stavbo s svojo dostopno kartico. Kaj storite?
ODGOVOR: Sodelavca napotite na varnostno ali kadrovsko službo, da pridobi nadomestno dostopno kar-
tico.

VARSTVO STRANK IN OSEBNIH PODATKOV
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POKLICNA ETIKA
Nasprotje interesov
Pomembno pravilo: razkrijte dejavnosti, interese ali razmerja, ki bi bila lahko v nasprotju z vašimi obve-
znostmi do družbe Coface; ne zlorabljajte sredstev družbe Coface in jih ne uporabljajte za osebno korist.

Kaj morate vedeti?
	�Dejavnosti, ki jih opravljate v službi in v prostem 
času, ne smejo biti v nasprotju z dolžnostmi, ki 
jih imate do družbe Coface. Nobena dejavnost v 
službi ali doma ne sme škoditi ugledu in dobremu 
imenu družbe Coface.
	�Zloraba sredstev družbe Coface ali njenega vpli-
va je prav tako prepovedana.

	�Upoštevati morate morebitni učinek vaših dejanj, 
in se izogibati videzu nasprotja interesov. Tudi če 
se ne namerava nič slabega, ima lahko videz na-
sprotja negativne učinke.

Kaj morate storiti?
	�Svojemu direktorju in pooblaščencu za zagota-
vljanje skladnosti vašega podjetja pisno razkrijte 
vse svoje zunanje dejavnosti, finančne interese in 
odnose, ki bi lahko:
a) pomenili nasprotje interesov ali
b) ustvarjali videz nasprotja interesov.
	�Pri osebnih in poslovnih zadevah zunaj okvirov 
vaše službe pri družbi Coface bodite razsodni.
	� Izognite se dejanjem in odnosom, ki lahko pov-
zročijo potencialna nasprotja ali ustvarjajo videz 
nasprotja z vašo službo ali interesi družbe Coface.
	�Ne zlorabljajte oziroma ne uporabljajte sredstev, 
intelektualne lastnine, časa ali prostorov družbe 
Coface za osebno korist – to vključuje pisarniško 
opremo, e-naslov in računalniške aplikacije.

	�Ne sprejmite zase osebno nobene priložnosti, ki 
bi lahko bila v interesu družbe Coface, ki ste jo 
odkrili z uporabo položaja družbe Coface, njenih 
informacij ali imetja.
	�Pridobite soglasja družbe Coface, preden sprej-
mete vodilni ali direktorski položaj v zunanjem 
podjetju, medtem ko ste zaposleni pri družbi Co-
face, še zlasti če je organizacija v odnosu z druž-
bo Coface ali lahko pričakuje njeno finančno ali 
drugo podporo.

Na kaj morate biti pozorni?
	�Finančni interesi v družbi, v kateri bi lahko osebno 
vplivali na poslovanje družbe Coface s to družbo 
(na primer kot stranka, dobavitelj ali kot investicija).
	�Službe s krajšim delovnim časom, ki jih opravljate 
med delovnim časom pri družbi Coface ali z nje-
no opremo ali materialom.
	�Darila, katerih vrednost presega nominalno, od 
dobaviteljev, strank ali konkurentov, še zlasti če 
sprejemate odločitve (v imenu družbe Coface), ki 
se nanašajo na te osebe.
	�Osebni popusti ali druge ugodnosti od dobavite-
ljev, ponudnikov storitev ali strank, ki jih javnost 
ali vaši sodelavci v družbi Coface niso deležni.

	�Podeljevanje poslov dobaviteljem, kadar veste, 
da so v lasti vašega sorodnika ali tesnega prijate-
lja ali da jih ta upravlja.
	�Zloraba sredstev družbe Coface, vašega položaja 
ali vpliva za spodbujanje ali pomoč zunanji de-
javnosti.
	�Zaposlitev, povišanje ali neposredno nadziranje 
sorodnika ali tesnega prijatelja.
	�Osebni odnosi, ki bi lahko bili v nasprotju z vašimi 
dolžnostmi do družbe Coface ali bi lahko ogrozili 
interese družbe.

V PRAKSI

Ste prevzemnik komercialnih tveganj in eno od podjetij, za katero nameravate pripraviti ponudbo, vodi vaš 
zelo dobri prijatelj. Ali pripravite ponudbo?
ODGOVOR: Ne. Obvestiti morate pooblaščenca za zagotavljanje skladnosti, ki bo poskrbel, da ponudbo 
pripravi drugi član skupine.

Pri družbi Coface ste zaposleni kot direktor ključnih posrednikov, vaš zelo tesni prijatelj/sorodnik pa je 
pred kratkim začel delati pri posredniški družbi, ki ima tesen poslovni odnos z družbo Coface. Omenjena 
oseba je aktivno vključena v posel kreditnega zavarovanja. Kaj storite?
ODGOVOR: Nasprotje interesov samo po sebi ni problematično, vendar pa ga je treba prijaviti.
V navedenem primeru morate prijaviti ta odnos pooblaščencu za zagotavljanje skladnosti, ki bo proučil, 
kakšni ukrepi se lahko sprejmejo, da se prepreči nasprotje interesov. Prav tako se morate izogibati situacij/
odločitev, ki bi lahko vključevale nasprotje interesov.

Ste v razmerju z bivšim zaposlenim pri družbi Coface, ki zdaj dela za konkurenta in vas je prosil za infor-
macije o strankah, določanju cen in sklepanju zavarovanj. Kaj storite?
ODGOVOR: Deljenje informacij s konkurenti je lahko v vaši državi kaznivo dejanje in bi se lahko štelo za ne-
dovoljeno dogovarjanje. Zato nikoli ne delite informacij s svojimi prijatelji/sorodniki, ki delajo za konkurenta. 
Poleg tega morate prijaviti ta odnos oddelku za skladnost.

Stranka prosi za odobritev zelo visokega kreditnega limita za kupca s slabo boniteto. Stranka vas povabi 
na večerjo, med katero vam podari vstopnice za koncert vaše najljubše skupine. Kaj storite?
ODGOVOR: Darilo vljudno zavrnite. Sprejem takšnega darila bi lahko vplival na vašo objektivnost pri odloča-
nju. Poleg tega morate vsako darilo, ki ni razumno ali presega predpisano vrednost, prijaviti pooblaščencu za 
zagotavljanje skladnosti.

Delate v oddelku za zavarovanje tveganj in nekega dne vas vaš stric prosi za uslugo. Z družbo Coface bi 
rad sklenil zavarovanje, vendar meni, da njegovo podjetje verjetno ne bo dobilo kreditnega limita, ki ga 
želi. Tudi če bi ga dobilo, bi bila premija visoka. Prosi vas za "napotke" pri izpolnjevanju obrazca in pripravi 
dokumentacije, zato da bi kreditni limit, ki ga želi, dobil po kar najnižji premiji. Kaj storite?
ODGOVOR: Podano je nasprotje interesov in zadevo morate predati drugemu članu skupine. Medtem stri-
cu v tej zadevi ne pomagajte, saj to ne bi bilo etično, tudi če ni nobene koristi.

POKLICNA ETIKA
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Odnosi z dobavitelji
Pomembno pravilo: zagotovite, da Coface sodeluje samo z dobavitelji, ki delujejo skladno z lokalnimi 
in drugimi veljavnimi pravnimi zahtevami ter smernicami družbe Coface o finančnih kaznivih dejanjih, 
varstvu strank in osebnih podatkov ter s področij delovnega prava, varstva okolja, zdravja in varnosti.

Kaj morate vedeti?
	�Odnosi družbe Coface z dobavitelji temeljijo na 
zakonitih, učinkovitih in pravičnih praksah.
	�Družba Coface pričakuje, da bodo njeni dobavi-
telji spoštovali zakone glede finančnih kaznivih 
dejanj, varstva strank in osebnih podatkov ter de-
lovnih razmerij, varstva okolja, zdravja in varnosti.

	�Upoštevanje smernic družbe Coface pomaga za-
gotavljati, da naši odnosi z dobavitelji ne škodijo 
ugledu družbe Coface.

Kaj morate storiti?
	�Ravnajte skladno z veljavnimi zakoni in državnimi 
predpisi, ki urejajo odnose z dobavitelji.
	�Poslujte samo z dobavitelji, ki ravnajo skladno z 
lokalnimi in drugimi veljavnimi pravnimi zahte-
vami in smernicami družbe Coface, ki se nana-
šajo na finančna kazniva dejanja, varstvo strank 
in osebnih podatkov, delovna razmerja, varstvo 
okolja, zdravje in varnost.
	�Ravnajte po postopku, ki ga določa nabavna po-
litika družbe Coface.

	�Zagotavljajte konkurenčne možnosti, da dobavi-
telji zmagajo v postopku za sklenitev pogodbe 
z družbo Coface v odprtem, konkurenčnem po-
stopku oddaje ponudb.
	�Zaščitite zaupne in lastniške informacije družbe 
Coface ter vsako informacijo, ki jo pridobite od 
dobavitelja, s sporazumom o zaupnosti.
	�Varujte "osebne podatke", ki jih pridobite od do-
baviteljev, po načelih s področja varstva osebnih 
podatkov.

Na kaj morate biti pozorni?
	� Izbira dobaviteljev ne temelji na odprtem, konku-
renčnem zbiranju ponudb.
	�Potencialna nasprotja interesov pri izbiri doba-
viteljev, kot je sprejemanje neprimernih daril ali 
drugih vrednih stvari.
	�Podeljevanje poslov dobavitelju, ki ga ima v lasti 
ali ga upravlja sorodnik ali tesen prijatelj.
	�Dobaviteljevi zaposleni na videz ne upoštevajo 
standardov, povezanih s finančnimi kaznivimi deja-
nji, varstvom strank in osebnih podatkov, delovnim 
pravom, varstvom okolja, zdravjem in varnostjo.

	�Posredovanje "osebnih podatkov" ali zaupnih in-
formacij dobaviteljem, ne da bi se prepričali, da 
so sprejeli ustrezne tehnične, fizične in organiza-
cijske ukrepe za preprečitev nepooblaščenega 
dostopa ali uporabe.

V PRAKSI

Veste za dobavitelja, ki lahko ponudi zelo konkurenčno ceno za produkt/storitev. Ali lahko podpišete po-
godbo neposredno s tem podjetjem?
ODGOVOR: Oddelek skupine za nabavo mora biti vključen, kadar vrednost produkta/storitve presega zne-
sek, odobren v vaši državi. Izvajati je treba razpise, na katerih se konkurira, razen kadar gre za majhne vsote.

Dobavitelj vas prosi, da mu posredujete kadrovske podatke zaposlenih pri družbi Coface, ki bodo uporab-
ljali njegove storitve. Mu lahko posredujete te informacije?
ODGOVOR: Osebni podatki so zaščiteni. Preden posredujete kakršne koli informacije, se posvetujte z od-
delkom za skladnost.

Vaš dobavitelj ponuja zelo nizke cene, vendar vam je zaradi delovnih pogojev njegovih zaposlenih nela-
godno. Kaj storite?
ODGOVOR: Dobavitelji, ki ne spoštujejo delovnopravne zakonodaje, lahko vplivajo na ugled in pravno od-
govornost družbe Coface. Svoje pomisleke sporočite svojim nadrejenim.

POKLICNA ETIKA
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TRGI
Trgovanje z notranjimi informacijami
Pomembno pravilo: ohranjajte zaupnost informacij družbe Coface; ne prodajajte/kupujte delnic družbe 
Coface ali druge družbe neposredno ali posredno, če imate notranje informacije.

Kaj morate vedeti?
	�Notranje informacije so nejavne natančne infor-
macije, za katere je v primeru razkritja razumno 
pričakovati, da bodo vplivale na ceno vredno-
stnega papirja ali bi vplivale na vašo odločitev za 
nakup, prodajo ali hrambo vrednostnega papirja.
	�Uporaba nejavnih natančnih informacij za oseb-
no finančno ali drugo korist ali posredovanje teh 
informacij drugim lahko pomeni kršitev politike 
družbe Coface in kršitev zakona.

	�Notranje informacije so lahko informacije o druž-
bi Coface ali drugih družbah, ki jih lahko izves-
te pri opravljanju dela. Notranje informacije lah-
ko izvirajo tudi iz pogovora, ki ste ga slišali, ali 
iz zaznamka, ki ga je nekdo pustil na mizi ali pri 
kopirnem stroju.
	�Nezakonita uporaba notranjih informacij vklju-
čuje kupovanje ali prodajo vrednostnih papirjev 
družbe Coface ali druge družbe, o kateri imate 
nejavne informacije, poleg tega pa tudi dajanje 
teh "natančnih notranjih informacij" komur koli 
drugemu, ki bi jih lahko uporabil kot podlago za 
finančno trgovanje.

Kaj morate storiti?

	�Ne kupujte ali prodajajte vrednostnih papirjev 
katere koli družbe, vključno z družbo Coface, 
neposredno ali prek družinskih članov ali drugih 
oseb oziroma subjektov, kadar imate notranje in-
formacije o družbi (tako imenovano trgovanje z 
notranjimi informacijami), še posebej ne 30 dni 
pred objavo letnih, polletnih in četrtletnih finanč-
nih rezultatov družbe.
	�Ne priporočajte ali svetujte nikomur drugemu, 
da kupi ali proda vrednostne papirje katere koli 
družbe, vključno z družbo Coface, kadar imate 
notranje informacije o družbi (gre za tako imeno-
vane namige).
	�Ohranjajte zaupnost informacij družbe Coface in in-
formacij ne posredujte nikomur zunaj družbe, razen 
če je to potrebno za poslovne dejavnosti družbe.
	�Seznanite se z zahtevami glede kupovanja in pro-
daje vrednostnih papirjev ter se ravnajte po njih 
(kot so obdobja netrgovanja, vnaprejšnja odobri-
tev osebnih trgovanj itd.), če jih morate upošte-
vati zaradi narave dejavnosti vašega podjetja ali 
zaradi svojega položaja v podjetju.

	�V roku treh delovnih dni obvestite regulatorja in 
družbo Coface o svojih transakcijah z delnicami 
Coface (nakup, prodaja itd.), ko skupna vrednost 
prejšnjih transakcij doseže prag 20.000 evrov ali 
drug prag, predpisan z lokalno zakonodajo, v po-
sameznem koledarskem letu. To velja za vodstve-
ne delavce in osebe, ki so z njimi tesno povezane. 
(Kadar pridobivate delnice drugih družb, velja 
enak prag, vendar glede tujih družb poskrbite, da 
boste skladni z lokalnimi predpisi.)
	�Če se pojavijo vprašanja, se pred trgovanjem z vre-
dnostnimi papirji ali razkritjem informacij družbe 
posvetujte z nadrejenim ali oddelkom za skladnost, 
oziroma če ste direktor, s predsednikom uprave.

Na kaj morate biti pozorni?
	�Nejavne natančne informacije, glede katerih je 
razumno pričakovati, da bi ob razkritju vplivale 
na ceno vrednostnega papirja ali na vašo odlo-
čitev za nakup, prodajo ali hrambo vrednostnega 
papirja (na primer objava dobička).
	�Nakup ali prodaja vrednostnega papirja, ker ste v 
službi slišali ali izvedeli informacijo, zaradi katere 
menite, da bo cena narasla ali padla, ko bo javno 
oznanjena.

	�Sodelovanje pri trgovanju v času pomembne ob-
jave družbe.
	�Razpravljanje o poslovanju družbe Coface z dru-
žino in prijatelji.
	�Pripovedovanje o tem, s čim se ukvarjate, kam 
potujete poslovno ali kdo je obiskal vaše pisarne.

V PRAKSI

Na sestanku s stranko vam povejo, da se bo družba združila z drugo družbo, kar bo verjetno povzročilo 
povečanje vrednosti njenih delnic na trgu. Ali lahko kupite nekaj teh delnic?
ODGOVOR: Ne, pod nobenim pogojem ne smete uporabiti informacij notranjega trgovanja, da bi pridobili 
korist na finančnem trgu. V podanem primeru ste pridobili informacije, ki niso bile javno dostopne, zato bi 
imeli nepošteno prednost pred drugimi akterji na trgu. V mnogih državah je uporaba informacij notranjega 
trgovanja strogo kaznovana in obravnavana kot kaznivo dejanje.

Nekega dne v pisarni po naključju slišite, da pri družbi X, eni naših največjih strank, več strank, od katerih 
nekatere niso zavarovane, zamuja s plačilom. To bo povzročilo nekaj finančnih težav in novica bo verjetno 
objavljena na sestanku z delničarjem naslednji teden.
ODGOVOR: Te informacije ne smete uporabiti za trgovanje z družbo X, saj bi uporabili nejavno bistveno 
informacijo.

TRGI
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Pravila trga
Pomembno pravilo: nikoli se s konkurenti ne dogovorite o določanju cen ali razdelitvi strank, projektov 
ali območij.

Kaj morate vedeti?
	�Konkurenčno pravo in zakonodaja o preprečeva-
nju omejevanja konkurence:
–  prepovedujeta dogovore ali sporazume med 

konkurenti, ki omejujejo konkurenco;
– urejata vedenje družb s prevladujočim položajem;
– zahtevata predhodno oceno in v določenih pri-

merih dovoljenje za združitve, prevzeme in ne-
katere druge posle, zato da se preprečijo posli, 
ki bi bistveno omejili konkurenco.

	�Ti zakoni so kompleksni, imajo globalen doseg in 
lahko delujejo različno v posameznih situacijah. 
Vaše podjetje ima posebne smernice o ravnanju 
ob stikih s konkurenti, pridobivanju podatkov o 
konkurentih in ravnanju z njimi, sodelovanju pri 
industrijskih in poklicnih združenjih ter organiza-
cijah, ki postavljajo standarde in certificirajo pro-
dukte. Glede na mnoge negotovosti, ki se pojav-
ljajo pri uporabi teh zakonov, pa je pogosto nujno, 
da že v zgodnjih fazah razvoja novih komercialnih 
pobud vključite tudi pravnega svetovalca.

Kaj morate storiti?
	�Ravnajte skladno z vsemi veljavnimi konkurenč-
nimi zakoni in predpisi ter odredbami, nalogi in 
dogovori s področja konkurenčnega prava z re-
gulatorjem konkurence glede načina poslovanja.
	�Upoštevajte in razumite politiko in postopke, ki 
jih je pripravila družba Coface ali ki veljajo za de-
javnost, če pa imate vprašanja ali pomisleke, se 
posvetujte s pravnim svetovalcem družbe.
	�Ne predlagajte sklenitve oziroma ne sklenite do-
govorov ali sporazumov – izrecnih ali implicitnih, 
uradnih ali neuradnih, pisnih ali ustnih – s kon-
kurenti glede katerega koli vidika, povezanega s 
konkurenco med družbo Coface in konkurentom.
	�S konkurentom ali predstavnikom konkurenta ne 
razpravljajte o:

 cenah, ponudbah, prodajnih območjih, dodelitvah 
kupcev ali proizvodnih linij, pogojih prodaje, proi-
zvodnji, prodajni zmogljivosti ali obsegu, stroških, 
dobičku ali profitnih maržah, tržnem deležu, po-
nudbi produktov ali storitev, razvrstitvi kupcev ali 
dobaviteljev, načinu distribucije.
	�Ne predlagajte sklenitve oziroma ne sklenite do-
govora z nikomer (vključno s konkurenti, agenti, 
posredniki ali strankami) glede vprašanja, ali od-
dati ponudbo, oziroma o pogojih ponudbe, kadar 
obstaja sporazum, da se bo ponudba oddala iz 
razlogov, ki niso v pridobitvi posla.

	� Izogibajte se vsakršnim stikom s konkurenti, ki bi 
lahko ustvarjali vtis neprimernega dogovora ali 
sporazuma.
	�Ne predlagajte sklenitve oziroma ne sklenite dogo-
vora ali sporazuma s strankami, ki bi omejevali ceno 
ali druge pogoje, pod katerimi bi stranka produkt ali 
storitev dalje prodala ali oddala tretji stranki.
	�Ne predlagajte sklenitve oziroma ne sklenite do-
govora ali sporazuma z dobavitelji, ki bi omejevali 
ceno ali druge pogoje, pod katerimi bi družba Co-
face produkte ali storitve dalje prodala ali oddala.
	�Posvetujte se s pravnim svetovalcem družbe, da 
bi prispevali k zmanjšanju tveganja neskladnosti 
pri ocenjevanju predlaganih združitev, prevzemov, 
skupnih podjemov ali drugih poslovnih dogovorov, 
ki bi lahko vzbudili konkurenčnopravne pomisleke 
(primeri dogovorov, o katerih je treba opraviti po-
govor s pravnim svetovalcem, so našteti v razdel-
ku "Na kaj morate biti pozorni" spodaj).

Na kaj morate biti pozorni?
	�Dogovori o distribuciji s konkurenti.
	� Izključni dogovori o nakupu ali prodaji produktov 
ali storitev.
	�Selektivno določanje popustov samo za nekatere 
stranke.
	�Združevanje storitev.

	�Dogovori, ki omejujejo izbiro stranke pri uporabi 
storitev družbe Coface.
	�Dogovori, s katerimi je zaposlenec družbe Coface 
imenovan v upravni odbor drugega subjekta.

V PRAKSI

Delate v komercialnem oddelku pri družbi Coface in prejmete klic direktorja konkurenčne družbe. Pove vam, 
da bi bilo za oba priročnejše, če bi se nehala "tepsti" za stranke in bi si jih umetno razdelila. Kaj storite?
ODGOVOR: Nedovoljeno dogovarjanje je prepovedano v domala vsaki državi, saj resno vpliva na konkuren-
co na trgu in gospodarstvo te države. Če prejmete kakršen koli predlog o dogovarjanju, ga morate nemu-
doma zavrniti in ga prijaviti lokalnemu pooblaščencu za zagotavljanje skladnosti.

Udeležite se sestanka lokalnega zavarovalnega združenja in med razpravo začnejo nekateri člani drugih 
družb razkrivati svoje prodajne projekcije, cenovne politike in druge ključne informacije o svojem poslova-
nju. Prosijo vas, da to storite tudi vi. Kaj morate storiti?
ODGOVOR: Izmenjava občutljivih informacij bi lahko vodila do nedovoljenega dogovarjanja in je zato stro-
go prepovedana. V tem primeru morate izrecno zavrniti prošnje po razkritju informacij in prositi, da se vaša 
zavrnitev navede v zapisniku.

Med konferenco vas eden od konkurentov vpraša, ali lahko govori z vami glede popustov za priljubljen 
produkt ali storitev. Kaj storite?
ODGOVOR: Jasno izrazite svoje nasprotovanje takemu pogovoru. Takoj prekinite pogovor in incident pri-
javite svojemu nadrejenemu in pooblaščencu za zagotavljanje skladnosti. Izogibati se morate kakršnemu 
koli pogovoru s konkurenti, ki se nanaša na določanje cen in s tem povezane zadeve, vključno s popusti.

TRGI
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