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1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Spoločnosť BESTCREDIT, s.r.o. a všetci jej zamestnanci sa zaväzujú uskutočňovať
svoju podnikateľskú činnosť etickým a zákonným spôsobom. Takéto správanie na
všetkých úrovniach našej spoločnosti je nevyhnutné pre náš vlastný úspech.

Sme presvedčení, že dobrá povesť spoločnosti a jej zamestnancov je našou
najcennejšou obchodnou devízou. Každý z nás sa musí snažiť o čo najvyšší stupeň
osobnej morálky v záujme ochrany tejto hodnoty, preukazovať úctu svojim
spolupracovníkom, klientom, dodávateľom a všetkým ostatným partnerom
spoločnosti. Etické správanie tvorí základ dôvery potrebnej pre dlhodobý obchodný
úspech našej spoločnosti. Náš spoločný záväzok správať sa etickým a zákonným
spôsobom sa musí plniť bez výhrad.

Etický kódex je základným dokumentom pre formovanie firemnej kultúry našej
spoločnosti. Vychádza z našej vízie a hodnôt a cielene podporuje našu obchodnú
stratégiu. Zároveň predstavuje spojenie našej spoločnosti s víziami, hodnotami a
stratégiou materskej spoločnosti.

2. OSOBNÁ PÔSOBNOSŤ ETICKÉHO KÓDEXU

Tento kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti, ktorí sú zamestnaní
v spoločnosti na plný alebo čiastočný pracovný úväzok. Porušenie jeho ustanovení
má za následok disciplinárne konanie, vrátane možnosti okamžitého ukončenia
pracovného pomeru. V oprávnených prípadoch môžu byť tieto skutočnosti dané
do pozornosti orgánom činným v trestnom konaní.

Spoločnosť vyžaduje, aby si každý zamestnanec plnil všetky svoje povinnosti v
súlade s deklarovanými princípmi podnikateľskej etiky a všetkými právnymi
predpismi. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa musia všetci zamestnanci poznať a
dodržiavať všetky nižšie uvedené zásady správania sa na pracovisku.
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3. NAŠE HODNOTY NA PRACOVISKU

Práca v spoločnosti BESTCREDIT, s.r.o. nie je len o našej snahe priniesť optimálne
riešenia pre našich klientov, ale je aj o poctivom prístupe, o zodpovednom riadení
firemných aktív a vytváraní zdravého a bezpečného pracoviska, kde sa všetci môžu
bez obmedzení profesionálne rozvíjať.
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3.1 ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

3.2 SPRAVODLIVÉ PRACOVNÉ PODMIENKY 

svojim zamestnancom zabezpečujeme zdravé a moderné pracovisko v súlade s
platnými predpismi týkajúcimi sa pracovných podmienok

spoločnosť pravidelne realizuje pre svojich zamestnancov školenia BOZP a
požiarnej ochrany

na pracovisku, resp. v súvislosti s výkonom práce na iných miestach, je
zamestnancom spoločnosti prísne zakázané konzumovať alkoholické nápoje, užívať
omamné látky alebo iné psychotropné látky, alebo iným spôsobom sa dostať pod
vplyv takýchto látok, alebo zneužívať takéto látky. Pri protokolárnych príležitostiach
je konzumácia alkoholických nápojov dovolená v prijateľnej miere

každý zamestnanec spoločnosti je povinný dodržiavať všetky zdravotné a
bezpečnostné predpisy týkajúce sa výkonu práce, pre ktoré sú smerodajné
bezpečnostné pravidlá, pravidlá BOZP a požiarnej ochrany

 ľudské práva sú pre nás nedotknuteľné

dbáme na to, aby sme žiadnym spôsobom nenarušili dodržiavanie ľudských práv
a akékoľvek takéto prípady ihneď riešime v zmysle pokynov časti “Nahlasovanie
etických prečinov a poradenstvo”

na našich pracoviskách ani v dodávateľskom reťazci netolerujeme žiadnu formu
detskej, nútenej ani nedobrovoľnej práce vrátane praktík ako je nezákonné a
protiprávne odopretie mzdy

nedovoľujeme žiadne praktiky, ktoré by obmedzovali voľný pohyb zamestnancov

povoľujeme iba pracovné časy, mzdy a výhody, ktoré neporušujú národné a
miestne zákony, ani príslušné dohovory Medzinárodnej organizácie práce

tam, kde to umožňuje zákon, uznávame a dodržiavame kolektívne zmluvy a právo
našich zamestnancov na slobodu združovania a kolektívneho vyjednávania

s našimi zamestnancami udržiavame dialóg, aby sme si boli istí, že sa dodržiavajú
ich práva
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3.3 DIVERZITA A INKLÚZIA

3.4 OSOBNÝ RAST A ROZVOJ

3.5 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

rešpektujeme práva všetkých jednotlivcov a pomáhame rozvoju otvorenej,
priamej a úctivej komunikácie

v našej spoločnosti poskytujeme rovnaké zaobchádzanie a príležitosti všetkým
zamestancom rovnako bez ohľadu na vzhľad, etnickú príslušnosť, národnostný
pôvod, náboženské vyznanie alebo presvedčenie, pohlavie, sexuálnu orientáciu,
rodovú príslušnosť, vek, postihnutie, manželský alebo rodinný stav, alebo akúkoľvek
inú charakteristiku chránenú zákonmi a nariadeniami

naša politika rovnosti príležitostí zahŕňa všetky aspekty zamestnaneckého vzťahu
vrátane školenia, povýšenia a všetkých ostatných zmluvných podmienok
zamestnania

neakceptujeme žiadnu formu neúctivého správania, šikanovania, diskriminácie,
obťažovania ani nevítaných sexuálnych návrhov

netolerujeme žiadne správanie, ktoré sa zakladá na zastrašovaní zamestnancov
alebo klientov spoločnosti, obzvlášť, ak sú týmto konaním nútení k činnostiam, ktoré
sú nezlučiteľné s internými predpismi spoločnosti alebo platnou legislatívou

sme presvedčení, že naši zamestanci sú našim najcennejším kapitálom

našich zamestnancov podporujeme v osobnom aj profesionálnom živote

zamestancom poskytujeme možnosť školenia a rozvoja vedomostí a zručností

zamestnancov povzbudzujeme, aby sa prostredníctvom kontaktov a
osvedčených postupov naďalej profesionálne rozvíjali a učili

zabezpečujeme, aby všetky spôsoby použitia osobných údajov ako ich zber,
zaznamenávanie, porovnávanie, uchovávanie a vymazanie, prípadne ich
kombinácia, prebiehali v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami

rešpektujeme právo každého jednotlivca na ochranu jeho osobných údajov

chránime osobné údaje našich zamestnancov a iných zainteresovaných osôb

staráme sa, aby k takýmto osobným údajom mali prístup iba osoby, ktoré ich
potrebujú na výkon svojich pracovných povinností

staráme sa, aby všetky osoby s prístupom k osobným údajom podnikali príslušné
opatrenia na ich ochranu

dbáme na to, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je potrebné na
dosiahnutie účelu, na ktorý sme ich získali
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3.6 OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

3.7 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

3.8 FIREMNÝ MAJETOK

spoločnosť BESTCREDIT, s.r.o. a jej zamestnanci rešpektujú a ochraňujú práva
vyplývajúce z duševného vlastníctva a dodržujú všetky právne predpisy a
medzinárodné zmluvy v tejto oblasti

všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní chrániť práva vyplývajúce z duševného
vlastníctva spoločnosti

všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní rešpektovať autorské a iné práva tretích
strán a vždy sa uistiť, či sú oprávnení konkrétne dielo používať

spoločnosť BESTCREDIT, s.r.o. zostavuje svoje finančné reporty vždy podľa
všeobecne platných právnych predpisov a zverejňuje ich k tomu zodpovedajúcim
spôsobom

finančné reporty spoločnosti BESTCREDIT, s.r.o. musia obsahovať všetky prílohy a
podklady pravdivo a zodpovedne opisujúce finančnú situáciu a výsledky
hospodárskej činnosti spoločnosti

naši zamestnanci sú povinní sa uistiť, že výkazy ich výdavkov obsahujú iba
položky,ktorých náhradu majhú právo žiadať a ktoré vznikli v rámci riadnych
obchodov spoločnosti

zverený majetok spoločnosti zamestnanci využívajú zodpovedne

zverený majetok spoločnosti alebo našich klientov chránime pred poškodením,
krádežou, stratou a zneužitím

naše počítače a elektronické komunikačné systémy nepoužívame na nevhodnú
komunikáciu. Sem spadá akákoľvek nezákonná činnosť, ako aj správanie, ktoré by
sa dalo považovať za diskriminačné, urážlivé alebo obťažujúce

firemný majetok majú zamestnanci možnosť používať na súkromné účely iba v
prípade, že im to je vyslovene umožnené

zamestnanci spoločnosti majú vyslovený zákaz používať firemný majetok pre svoj
osobný zisk
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4. NAŠE HODNOTY PRI PODNIKANÍ

Sme presvedčení, že najlepšie obchodné vzťahy sú založené na úcte a obojstrannej
spokojnosti. Preto sa vždy snažíme chápať a predvídať potreby našich klientov,
dodávateľov, partnerov a ostatných zainteresovaných osôb. Pri podnikaní sa správame 
poctivo a konáme zodpovedne a spravodlivo.

4.1 VZŤAHY S ORGÁNMI VEREJNEJ MOCI

4.2 VZŤAHY S OBCHODNÝMI PARTNERMI, S DODÁVATEĽMI
A S KLIENTMI

spoločnosť BESTCREDIT, s.r.o. a jej zamestnanci rešpektujú nezávislosť a nestrannosť
orgánov verejnej moci a s týmito orgánmi vždy jednajú korektne a transparentne

je zakázané akékoľvek nezákonné ovplyvňovanie rozhodnutí a postupov orgánov
verejnej moci zo strany našich zamestnancov

spoločnosť BESTCREDIT, s.r.o. a jej zamestnanci rešpektujú rozhodnutia a pokyny
orgánov štátnej správy a dôslene sa nimi riadia

spoločnosť BESTCREDIT, s.r.o. a jej zamestnanci v rámci svojich aktivít s obchodnými
partnermi, dodávateľmi a klientmi vždy striktne dodržujú príslušné právne predpisy
a etické princípy 

spoločnosť BESTCREDIT, s.r.o. a jej zamestnanci v obchodných vzťahoch so svojimi
partnermi, dodávateľmi a zákazníkmi uvádzajú vždy pravdivé, úplné a neskreslené
údaje a informácie

pred uskutočnením akéhokoľvek obchodu sú príslušní zamestnanci povinní sa
zoznámiť so všetkými relevantnými právnymi predpismi. Pred uskutočnením
obchodu sú zamestnanci v rámci svojich možností povinní ubezpečiť sa, že
obchodný partner, dodávateľ alebo klient nie je zapojený do akejkoľvek nelegálnej
činnosti a že jeho zdroje majú legálny pôvod

spoločnosť BESTCREDIT, s.r.o. a jej zamestnanci sú povinní v rámci marketingových
činností propagujúcich svoje služby a produkty poskytovať výhradne pravdivé a
neskreslené informácie a nezamlčovať významné skutočnosti

zamestnanci spoločnosti sú povinní vyvarovať sa akéhokoľvek konania, ktoré by
mohlo byť posudzované ako snaha o dosiahnutie neoprávnenej výhody pri zadaní
verejnej zákazky, verejnej súťaže alebo verejnej dražby alebo ovplyvnenie jej
priebehu
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4.3 KONFLIKT ZÁUJMOV

4.5 ZNEUŽÍVANIE INTERNÝCH A DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

4.4 ZODPOVEDNÝ MARKETING

v rámci zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi dodávateľmi a klientmi,
spoločnosť BESTCREDIT, s.r.o. a jej zamestnanci vyvíjajú snahu, aby súčasťou
každého takéhoto vzťahu bol ich záväzok dodržiavať pravidlá etiky, morálky a zásad 
poctivého obchodného styku. Zmluvná dokumentácia by mala obsahovať sankcie 
pre prípad porušenia takéhoto záväzku zo strany zmluvného partnera, spočívajúce 
napríklad v povinnosti nahratiť škodu, prípadne v možnosti zmluvný vzťah jednos-
tranne ukončiť

naši zamestanci majú voči našim partnerom povinnosť prijímať obchodné
rozhodnutia bez ohľadu na osobný zisk

zamestnanci spoločnosti musia hlásiť každý aj potencionálny konflikt záujmov vo
vzťahu ku ich osobe, príbuzným, ich obchodným záujmom, alebo obchodným
záujmom ich príbuzných

zamestnanci v súvislosti s výkonom svojej práce nemôžu uskutočňovať aktivity a
zastávať funkcie, ktorých dôsledkom by bol konflikt záujmov

niektorí zamestanci spoločnosti sa pri svojej práci môžu dostať k dôverným
informáciám o spoločnosti, jej klientoch a dodávateľoch, ktoré nesmú použiť
protiprávnym spôsobom. Spoločnosť BESTCREDIT, s.r.o. odsudzuje akúkoľvek formu
zneužitia dôverných informácií.

nesmú navádzať k porušovaniu právnych predpisov

musia byť slušné (neznižujúce ľudskú dôstojnosť), čestné (nesmú zneužívať dôveru
adresáta alebo nedostatku jeho skúseností alebo znalostí) a pravdivé (nesmú šíriť
zavádzajúce údaje, alebo údaje síce pravdivé, ale účelovo vytrhnuté z kontextu)

musia byť tvorené s vedomím zodpovednosti voči klientom aj voči spoločnosti a
nesmú zneužívať predsudky, alebo zaužívané pojmy a nesmú obsahovať nič, čo by
mohlo viesť k aktom násilia alebo ich podpore

musia rešpektovať zásady čestnej obchodnej súťaže

nie je povolené zámerne propagovať bezdôvodné plytvanie alebo neracionálnu
spotrebu surovín a energie pochádzajúcich z neobnoviteľných zdrojov

nie je povolená podpora akéhokoľvek správania smerujúceho k poškodzovaniu
životného prostredia a práv zvierat nad spoločensky akceptovateľnú mieru

Marketingové aktivity spoločnosti BESTCREDIT, s.r.o. sa riadia nasledovnými pravidlami:
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5. NAŠE ZÁVÄZKY V SPOLOČNOSTI

BESTCREDIT, s.r.o. a jej zamestnanci sú neoddeliteľnou súčasťou celej spoločnosti a
to, ako sa k svojmu okoliu správame, siaha za hranice projektov, ktoré realizujeme
pre našich klientov. Pri výkone našej práce sa neustále snažíme nachádzať nové
spôsoby, ako byť užitoční pre spoločnosť, v ktorej žijeme.

5.1 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

5.2 PRÁVA ZVIERAT

5.3 KORUPCIA A ÚPLATKÁRSTVO

spoločnosť BESTCREDIT, s.r.o. v maximálnej miere podporuje ochranu životného
prostredia a zároveň požaduje od svojich zamestnancov dodržiavanie všetkých
platných predpisov na ochranu životného prostredia, ktoré súvisia s ich pracovným
zaradením

zamestnanci spoločnosti sú povinní pracovať v súlade so všetkými predpismi a
nariadeniami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na ich
pracovisko 

harmónia so životným prostredím je zodpovednosťou každého z nás

spoločnosť BESTCREDIT, s.r.o. a jej zamestananci rešpektujú a uznávajú právo
zvierat na dôstojné životné podmienky

spoločnosť BESTCREDIT, s.r.o. sa zaväzuje vo svojich propagačných materiáloch a
marketingových aktivitách nezneužívať zvieratá, ani ich nevhodné vyobrazenie v
žiadnej forme

spoločnosť BESTCREDIT, s.r.o. nespolupracuje so žiadnou spoločnosťou, o ktorej je
známe, že vykonáva aktivity, pri ktorých dochádza k týraniu zvierat, alebo vykonáva
na zvieratách rôzne experimenty a podobne.

v spoločnosti BESTCREDIT, s.r.o. sme odhodlaní obchodovať maximálne poctivo a
netolerujeme korupciu ani úplatkárstvo v žiadnej forme.

vyhýbame sa situáciám, ktoré môžu vyvolať dojem úplatkárstva, korupcie alebo
iného nevhodného správania

nežiadame, neprijímame, nevyplácame ani neponúkame úplatky priamo, ani
prostredníctvom partnerov konajúcich v našom mene. Prostredníctvom zmlúv
zaväzujeme partnerov k dodržiavaniu tých istých protikorupčných pravidiel a
postupov, ktoré platia pre spoločnosť BESTCREDIT, s.r.o.

neposkytujeme urýchľovacie platby a nedovoľujeme externým stranám konajúcim
v našom mene, aby takéto platby poskytovali
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5.4 PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ

5.5 SPRAVODLIVÁ SÚŤAŽ

5.6 POLITICKÉ AKTIVITY

spoločnosť BESTCREDIT, s.r.o. a jej zamestananci obchodujú iba so serióznymi
klientmi a obchodnými partnermi, ktorí sa venujú legitímnym obchodným
činnostiam, s finančnými prostriedkami získanými z legálnych zdrojov

na všetky opodstatnené podozrenia z prania špinavých peňazí upozorníme
príslušné úrady v súlade s platnými zákonmi 

v spoločnosti BESTCREDIT, s.r.o. sme presvedčení, že spravodlivá a otvorená
hospodárska súťaž je najlepšia pre našu firmu, klientov aj zamestnancov.
Spravodlivá hospodárska súťaž podporuje efektívnosť a inováciu, ktoré predstavujú
základ dobre fungujúcej trhovej ekonomiky.

netolerujeme žiadne porušenie Zákona o ochrane hospodárskej súťaže a ani porušenie
práva hospodárskej súťaže.

v prípadoch, keď sú zamestnanci z dôvodu svojich funkcií a povinností vystavení
vyššiemu riziku, poskytujeme školenie, ktoré im pomôže rozpoznávať situácie, kde je
nutné brať do úvahy porušenie práva a ochranu hospodárskej súťaže

spoločnosť BESTCREDIT, s.r.o. uznáva právo zamestnancov zastávať funkcie v
politickom a verejnom živote, avšak tieto aktivity musia vykonávať výhradne mimo
pracoviska. Pri akýchkoľvek vyhláseniach vykonaných mimo pracoviska nesmie
zamestnanec zneužívať svoje postavenie, ktoré v spoločnosti zastáva a nesmie
svojim názorom ovplyvniť dobré meno spoločnosti

v prípade zastávania politických či verejných funkcií sú zamestnanci povinní
vopred informovať zamestnávateľa

na podporu súkromných politických a verejných aktivit zamestnancov je zakázané
využívať akýkoľvek majetok alebo prostriedky spoločnosti
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6. NAHLASOVANIE ETICKÝCH PREČINOV A
PORADENSTVO

V prípade, že má zamestnanec spoločnosti vážne podozrenie alebo informácie o
prípadnom porušení hodnôt a pravidiel stanovených v Etickom kódexe, alebo sa
potrebuje poradiť, alebo si ujasniť postup, ako má v určitej situácii postupovať,
môže tak urobiť:

    e-mailom na adresu: 

    compliance@bestcredit.sk

    písomne na adresu:

    BestCredit, s.r.o.
    oddelenie vzťahov a sťažností
    Námestie SNP 19
    811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Oznámenia, otázky, či podnety rieši spoločnosť diskrétne, avšak s dôrazom na
dodržiavanie príslušných právnych noriem a etických záväzkov.

Etické prečiny sa môžu nahlasovať aj anonymne.

Neodôvodnené podnety a podnety s nekalým úmyslom sú pre spoločnosť
BESTCREDIT, s.r.o. neželaným javom a môžu mať pre ohlasovateľa právne dôsledky.

7. ZÁVER

Tento etický kódex spoločnosti BESTCREDIT, s.r.o. nie je a nikdy nebude konečný.
Naša spoločnosť si plne uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, či už voči
svojim klientom, dodávateľom, odberateľom alebo zamestnancom, ale aj voči
svojmu okoliu. Preto sme pripravení vždy pohotovo reagovať na nové požiadavky a
výzvy dnešnej doby a prostredia, v ktorom žijeme a následne ich implementovať do 
internej politiky našej spoločnosti


