Kódex správania sa (Code of Conduct) pre dodávateľov a
obchodných partnerov BKS Bank
Naše hodnoty
Za naše úspechy vďačíme zodpovednej obchodnej politike, postavenej na vysokých etických základoch.
BKS Bank sa od začiatku usiluje, aby bola pre svojich zamestnancov, klientov, dodávateľov
a obchodných partnerov v akomkoľvek obchodnom vzťahu atraktívnou a spoľahlivou partnerkou.
Jednáme na princípoch trvalej udržateľnosti a to isté očakávame aj od našich dodávateľov
a obchodných partnerov.
BKS Bank ako člen UN Global Compact sa pri tvorbe obchodných procesov, zaobchádzaní so
zamestnancami, klientmi a dodávateľmi usiluje dodržiavať desať univerzálne uznávaných princípov UN
Global Compact v oblasti „Ľudské práva“, „Zaobchádzanie so zamestnancami“, „Ochrana životného
prostredia“ a „Boj proti korupcii“.
Z tohto dôvodu požaduje BKS Bank aj od svojich dodávateľov/obchodných partnerov dodržiavanie
etických základov v súvislosti s pracovnými podmienkami, ochranou životného prostredia,
bezpečnosťou a zdravím.

Etika a dodržiavanie zákonov
Dodržiavanie zákonov má pre BKS Bank najvyššiu prioritu. Tak manažment, ako aj všetci zamestnanci
sú povinní jednať v zmysle zákonov. Každý zamestnanec si musí byť vedomý disciplinárnych opatrení
v prípade porušenia jeho povinností. Z tohto dôvodu očakáva BKS Bank aj od svojich
dodávateľov/obchodných partnerov bezvýhradné dodržiavanie všetkých zákonných predpisov
a ustanovení. K tomu patria rovnako posolstvá a opatrenia v oblasti reklamy, ktoré musia byť korektné
a zodpovedať pravde.

Zákaz korupcie a podplácania
BKS Bank a jej predstavenstvo sa hlási k rozsiahlemu boju s korupčným správaním. Naša banka sa
dištancuje od akejkoľvek formy korupcie a v žiadnom prípade ju netoleruje. Priestupky voči
protikorupčným predpisom sa sledujú na báze „Princípu nulovej tolerancie“ a môžu viesť až k podaniu
trestného oznámenia s nárokom na odškodnenie.
Dodávateľ/obchodný partner sa predovšetkým zaväzuje postarať o to, aby prostredníctvom darov,
služieb alebo zvýhodnení nevznikala žiadna osobná závislosť, osobné záväzky alebo ovplyvňovanie.
Uvedené sa netýka iba priamo ponúkaných alebo prevzatých zvýhodnení dodávateľmi/obchodnými
partnermi a ich zamestnancami, ale aj „nepriamo“ uplácaním prostredníctvom tretích osôb, ako sú
agenti, sprostredkovatelia, subdodávatelia alebo poradcovia. Upozorňujeme na to, že v zmysle nášho
Code of Conduct sú zakázané aj tzv. „Facilitation Payments“ (= Platby malej hodnoty pre úradné osoby
za urýchlenie, resp. získanie plnenia zo štátnych objednávok, na ktoré má platiaca osoba beztak nárok).
Dodávateľ/obchodný partner ručí BKS Bank za akékoľvek nevýhody a znáša všetky náklady, ktoré
vzniknú z porušenia tohto Code of Conduct a s tým súvisiacim odstúpením od zmluvy.

Zákaz legalizácie príjmov z trestnej činnosti
BKS Bank prísne dodržiava zákonné predpisy na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
V prípade, že existuje podozrenie, alebo ak je opodstatnený dôvod predpokladať, že sa jedná
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o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti prostredníctvom tajného prevedenia kriminálne získaných
peňazí, bude s okamžitou účinnosťou obchodný vzťah ukončený a prípad oznámený orgánom činným
v trestnom konaní.
Vychádzame z predpokladu, že naši dodávatelia/obchodní partneri jednajú v súlade s daňovými
predpismi.

Zamedzenie konfliktu záujmov
Dodávatelia/obchodní partneri sú zaviazaní vyhnúť sa akýmkoľvek konfliktom záujmov alebo
situáciám, ktoré by mohli navodzovať zdanie možného konfliktu záujmov. O konflikt záujmov sa jedná
v prípade, ak dodávateľ/obchodný partner v prvom rade sleduje osobné záujmy, záujmy niektorého
rodinného príslušníka alebo priateľa.

Dodržiavanie ľudských práv
BKS Bank očakáva od svojich dodávateľov/obchodných partnerov, že budú zaobchádzať so svojimi
zamestnancami férovo a na základoch rovnoprávnosti. Cieľom je, zabezpečiť rovnosť šancí a rovnaké
zaobchádzanie pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na pohlavie, farbu pleti, rasu, národnosť,
náboženstvo alebo sexuálnu orientáciu, vek alebo postihnutie. Dbať na osobnú dôstojnosť a súkromnú
sféru ako aj práva osobnosti každého jedného zamestnanca, zamedziť obťažovaniu a diskriminácii.

Zákaz nútenej práce
Dodávatelia/obchodní partneri nesmú žiadnu osobu proti jej vôli zamestnávať alebo nútiť do práce.
Nútená alebo povinná práca nesmie v žiadnom prípade
- byť použitá ako politický prostriedok alebo trest za určité politické názory,
- slúžiť na urýchlenie hospodárskeho rastu podniku,
- byť použitá ako trest za účasť na štrajku alebo činnosti v odboroch, resp. za pracovný
priestupok,
- byť použitá ako forma akejkoľvek diskriminácie.

Zákaz práce detí
Dodávatelia/obchodní partneri sa zaväzujú, že zabránia akejkoľvek forme práce detí. Deti sú osoby
mladšie ako 15 rokov alebo osoby, ktoré nedosiahli vekovú hranicu, ktorá je v danej krajine stanovená
pre ukončenie povinnej školskej dochádzky. Neplnoletí zamestnanci mladší ako 18 rokov môžu byť
zamestnávaní iba v súlade s príslušnými zákonnými predpismi.

Zákaz nelegálnej práce
Dodávatelia/obchodní partneri sa zaväzujú, že nebudú nelegálne zamestnávať zahraničné pracovné
sily, zadržiavať zamestnanecké odvody do sociálnej poisťovne, ďalej neprestanú odvádzať dane
a nebudú organizovane prevádzkovať nelegálnu prácu.

Spravodlivé odmeňovanie a dodržiavanie pracovného času
Dodávatelia/obchodní partneri sa zaväzujú zabezpečiť primeranú odplatu vrátane poskytovania
zákonne predpísaných sociálnych dávok, ktoré zohľadňujú aspoň minimálnu mzdu, a to buď v zmysle
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kolektívnej zmluvy alebo v zmysle zákona, a ďalej sa zaväzujú, dodržiavať príslušne platné predpisy
o pracovnom čase.

Zdravie a bezpečnosť zamestnancov
Dodávatelia/obchodní partneri si musia byť vedomí zodpovednosti za zdravie a bezpečnosť svojich
zamestnancov a poskytnúť im bezpečné a zdravé pracovné prostredie, obmedziť možné riziká, vzdať
sa používania zdraviu škodlivých látok, pracovných prostriedkov, atď., ako aj zabezpečiť preventívne
opatrenia proti úrazom a chorobám z povolania.

Záruka slobody zhromažďovania
Dodávatelia/obchodní partneri nesmú znemožniť voľby do zamestnaneckých zastúpení, spoluprácu
v takýchto zastupiteľských zboroch, nesmú zabrániť právu stať sa členom odborov a podnikovému
zhromaždeniu.

Zabezpečenie ochrany dát a dôverných informácií
Dodávatelia/obchodní partneri zabezpečia, že informácie a údaje o BKS Bank budú počas a aj po
ukončení obchodného vzťahu chránené a nedostanú sa k tretím osobám.
Dodávatelia a obchodní partneri zabezpečia, že ich zamestnanci môžu bez obmedzenia a bez obavy
z možných represálií ohlásiť na anonymné miesto svoje obavy z porušovania zákonov.

Ochrana životného prostredia
Ochrana životného prostredia a šetrenie zdrojov má pre BKS Bank veľkú hodnotu. Z tohto dôvodu
očakávame aj od našich dodávateľov/obchodných partnerov, že budú dodržiavať príslušne platné
a relevantné predpisy a štandardy, týkajúce sa životného prostredia. Dodávatelia/obchodní partneri
by mali mať k dispozícii systémy, ktoré zaistia bezpečné zaobchádzanie s odpadovými vodami,
odpadom a emisiami, ako aj ich transport, uskladnenie, likvidáciu a recykláciu. Dodávatelia/obchodní
partneri by mali celkovo uskutočňovať zodpovedné použitie zdrojov a prírodných zdrojov, ako aj
úspornú spotrebu energií.

Školenie zamestnancov.
Zamestnanci BKS Bank, zodpovední za obstarávanie, sú v pravidelných časových odstupoch tak školení,
aby boli v schopní včasne rozpoznať porušovanie nami stanovených princípov Code of Conduct
a zaviesť adekvátne opatrenia. Očakávame, že naši dodávatelia/obchodní partneri vyvolajú u svojich
zamestnancov patričné povedomie.

Platnosť Code of Conduct v reťazci dodávateľov
Podpísaním tohto Code of Conduct potvrdzujú naši dodávatelia/ obchodní partneri, že všetky body sú
rovnako platné aj pre ich subdodávateľov a budú aj nimi dodržiavané. Ďalej sa dodávatelia/obchodní
partneri zaväzujú, že princípy uvedené v tomto Code of Conduct odovzdajú a dokomunikujú aj
s ostatnými partnermi v reťazci dodávateľov.
Tento Code of Conduct bude preložený do jazyka každej krajiny, v ktorej je BKS Bank aktívna.
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Z dôvodu ľahšej zrozumiteľnosti upúšťame od formulácií špecifikujúcich pohlavie a zdvojovanie.
Použité označenia osôb platia preto rovnakým spôsobom pre ženy a mužov.

Vyhlásenie dodávateľov:
1. Dodávateľ musí dodržiavať Code of Conduct pre dodávateľov.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zásady a predpisy tohto Code of Conduct.

__________________________________________________________________________________
Názov / Obchodné meno dodávateľa / obchodného partnera

__________________________________________________________________________________
Miesto, dátum

__________________________________________________________________________________
Podpis

Toto vyhlásenie musí byť podpísané zákonne oprávneným zástupcom dodávateľa a do 10 pracovných
dní zaslané späť na adresu:
BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
Eurovea Central 1
Pribinova 4
Bratislava 811 09
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