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Нашето ръководство
В MetLife ние не просто работим за компания. Ние се грижим за нашето
наследство.
Вече повече от 150 години помагаме на хората да защитават своите
семейства и финанси, за да могат да осъществят пълния си потенциал.
Именно заради това наследство клиентите ни очакват от нас да се справяме
добре. Но те очакват от нас и да работим по правилния начин — да се водим
от принципи като честност, почтеност и уважение, които определят облика на
тази компания от 1868 г. насам.
Кодексът за бизнес етика на MetLife ни помага да се придържаме към тези
ценности в ежедневната си работа с всеки клиент. Той ни помага да се
ориентираме в непрекъснато променящата се среда и да спазваме високите
професионални стандарти. Поради тези причини Кодексът стои в основата на
нашата култура, нашата идентичност и нашия дългосрочен успех.
Всеки от нас е посланик на MetLife, което означава, че всеки носи отговорност
за репутацията на компанията. Затова, моля, прочетете, разберете и
спазвайте всички аспекти от нашия Кодекс и се чувствайте свободни да
подадете сигнал, ако забележите нещо, което противоречи на нашите
ценности и стандарти.
Компанията MetLife претърпя много промени през последния век и половина.
Това, което остана непокътнато, е качеството на нашите служители и тяхната
отдаденост на целите ни. Ние сме винаги до вас, за да изградим едно посигурно бъдеще.

Мишел Халаф
президент и главен изпълнителен директор
MetLife
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Нашето наследство
Вече повече от 150 години MetLife
гарантира по-добро бъдеще на хората
по света. Независимо дали MetLife
е нещо ново за вас, или познавате
богатото ни наследство, ние сме горди
да споделим с вас върху какви основи
е изградена компанията MetLife.

1900-те – Медицинска
сестра на посещение
по домовете.
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Metropolitan Life Insurance Company (MetLife) отваря
врати в Ню Йорк Сити на 24 март 1868 г. – това е
времето преди изобретяването на телефона, преди
електрическите крушки да навлязат масово в живота
на хората и преди създаването на първия автомобил
с бензинов двигател. Нашият първи офис се е състоял
само от две помещения, напълно достатъчно за
служителите по онова време – общо шест.
Първоначално MetLife се е фокусирала върху
животозастраховането. През 1871 г. MetLife започнала
да предлага на притежателите на полици информация
за здравето и хигиената, традиция, която продължава и
до днес. През 1879 г. сме били първата застрахователна
компания в Америка, която е предлагала индустриални
застраховки. Индустриалната застраховка е
осигурявала финансова подкрепа в случай на смърт
на заетото лице. Този тип застраховка се получавала
лесно и била на приемлива цена. За разлика от други
застрахователни полици този тип застраховки са били
пуснати в ограничен брой, а премиите се събирали
веднъж седмично или месечно от дома на притежателя
на полицата. През 1880 г. MetLife вече е издавала по
700 нови индустриални застрахователни полици на
ден. И за да се осигури личен контакт и отношение,
нашите агенти са посещавали всеки притежател на
полица по едно и също време всяка седмица.

През 1909 г. MetLife е започнала много активно да
популяризира социалната роля на застраховането, като е
предприела осъществяването на необичайна и мащабна
цел: да осигурява подкрепа на лица в неравностойно
положение. Най-забележителният проект, реализиран
по тази програма, е била услугата „Сестрински грижи у
дома“ на Metropolitan Life Insurance Company, която се
е предлагала в периода 1909 – 1953 г. Медицинските
сестри са разпространявали важна информация за
доброто здраве и чистотата, което неминуемо е довело
до подобряване на благосъстоянието на хората в
затруднение и до спад в нивата на смъртност от заразни
заболявания като туберкулозата.
MetLife е изиграла важна роля и по време на
няколко исторически значими събития, включително
земетресението и пожарът в Сан Франциско през 1906 г.,
потъването на Титаник през 1912 г. и влизането на
Америка в Първата световна война през 1917 г. MetLife
е била първата застрахователна компания, която е
изплащала обезщетенията възможно най-бързо, като в
някои случаи е оказвала и хуманитарна помощ.
И до днес MetLife продължава да развива бизнеса си
честно и прозрачно, като винаги поставя клиентите на
първо място и уважава наследството си. Придобиването
на Alico през 2010 г. увеличи значително глобалния
отпечатък на MetLife. Днес работим в над 44 държави
по целия свят и имаме повече от 48 000 служители.
Помагаме на семейства, компании, общности не само
да оцеляват, но и да процъфтяват. Нека погледнем с
гордост назад към всичко, което сме изградили заедно,
и напред към всичко, което ни престои да постигнем.
1906 г. – Притежатели на полици
на MetLife след земетресението в
Сан Франциско.

СЪДЪРЖАНИЕ

ГРИЖА ЗА
НАШИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ

ЗАПАЗВАНЕ НА
НАШИЯ НАЧИН НА
РАБОТА

Признаване
на Кодекса

В този раздел:

Вашите отговорности
Вашите отговорности
като ръководител

Вземане на етични решения

ЗАЩИТА НА
НАШАТА
СОБСТВЕНОСТ

В ПОЛЗА
НА НАШИТЕ
ОБЩНОСТИ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЗНАВАНЕ НА
КОДЕКСА

ГРИЖА ЗА
НАШИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ

ЗАПАЗВАНЕ НА
НАШИЯ НАЧИН НА
РАБОТА

ЗАЩИТА НА
НАШАТА
СОБСТВЕНОСТ

В ПОЛЗА
НА НАШИТЕ
ОБЩНОСТИ

Вашите отговорности
Наследството на MetLife се поддържа
от нашите служители. В основата на
нашите задължения в MetLife стоят
етичността и почтеността. Положили
сме много усилия, за да създадем
култура, в която всеки служител
поема отговорност за действията
си и приема работата си присърце.
Всички ние допринасяме за успехите
на MetLife. Като служители на MetLife
вашето поведение и решения влияят
на MetLife. Винаги съобразявайте
действията си с ценностите на MetLife.

1870 г. –
Публикация,
разпространена
сред агенти,
в която са
описани техните
задължения и
отговорности.
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Нашият Кодекс, заедно с политиките на MetLife, ви дава
информацията, която ви е нужна, за да вършите работата
си етично и в съответствие със стандартите на MetLife,
законите и нормативната уредба. Вие сте отговорни да
разберете как тези правила влияят при изпълнението на
задълженията ви и вземането на решения.
•

Отделете време да прочетете нашия Кодекс и често
правете справки в него, за да разберете очакванията
на MetLife.

•

Поемайте лична отговорност за действията си и
обърнете внимание, че поведението ви е от значение
за етичната култура и репутация на MetLife.

•

Подпомагайте сътрудничеството и комуникацията
между различните групи в организацията.

•

Предотвратявайте злоупотребите и подавайте
сигнали, ако забележите подозрителни
неправомерни действия. Незабавно подавайте
сигнал за притесненията си и, ако е необходимо,
оказвайте съдействие в разследването.

•

Заявете, че сте ангажирани и спазвате изискванията
на нашия Кодекс по време на годишната Програма за
разкриване на конфликти на интереси.

•

Участвайте в задължителните периодични обучения,
за да се информирате какви са актуалните
очаквания към вас.

Кодексът на MetLife важи за всички служители на
MetLife, включително и за представителите на
главното ръководство. Програмата за управление на
представянето на MetLife насърчава поведение според
изискванията на Кодекса. Нарушаването на Кодекса
и политиките или на законите и нормативната уредба
може да доведе до предприемане на дисциплинарни
действия, включително и до прекратяване на трудовите
взаимоотношения с MetLife.
Очакваме всички, които работят с MetLife, независимо
дали са лица, които не са служители, или са определени
трети страни, да действат по начин, който съответства
на нашите ценности и на нашите стандарти.

В случай на съмнение...
Какво да правя, ако има
разминаване между посоченото
в Кодекса и местните закони и
нормативни документи?
Ако имате въпроси, свържете се с
Правния отдел.

1914 г. – Обучение на място.

Научете повече
П
 ортал на Глобална етика
И
 мате въпроси? Свържете
се с: Глобална етика
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Вашите отговорности като
ръководител
Като ръководител в MetLife
начинът, по който вземате
решения, справяте се с проблеми
и противоречиви мнения или с
деликатни въпроси, определят
нивото на доверие на вашите
служители. Вие оказвате влияние и
поведението и взаимоотношенията
ви с вашите служители са важни.
Решенията, които вземате, влияят
на представянето на служителите
и тяхната удовлетвореност. Важно
е да давате добър пример, като се
придържате към нашия Кодекс и
ценности и осигурявате възможност
на служителите си да правят същото.
Ваша е отговорността да насърчавате
култура на етика и подкрепяща среда,
в която служителите ви се чувстват
комфортно да ви задават въпроси и да
споделят притесненията си.
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Като мениджър вие непрекъснато сте център на
внимание; служителите наблюдават поведението ви и ви
подражават. Стремете се да задавате подходящ етичен
тон и да бъдете последователни в действията си.
•

Бъдете пример за подражание, като демонстрирате
стандартите на нашия Кодекс, споделяте ценностите
и насърчавате служителите да правят същото.

•

Създайте работна атмосфера, в която служителите
ви се чувстват сигурни и подкрепяни, когато подават
сигнали и се обръщат към вас с въпроси и проблеми.

•

Никога не предприемайте преки или косвени ответни
действия срещу когото и да било за това, че е
споделил своите притеснения добросъвестно или
съдейства при разследване. Обърнете внимание на
останалите, че очаквате същото и от тях.

ЗАЩИТА НА
НАШАТА
СОБСТВЕНОСТ

В ПОЛЗА
НА НАШИТЕ
ОБЩНОСТИ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЗНАВАНЕ НА
КОДЕКСА

ГРИЖА ЗА
НАШИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ

ЗАПАЗВАНЕ НА
НАШИЯ НАЧИН НА
РАБОТА

ЗАЩИТА НА
НАШАТА
СОБСТВЕНОСТ

В ПОЛЗА
НА НАШИТЕ
ОБЩНОСТИ

Вземане на етични решения
В MetLife ние се стремим да
постъпваме правилно спрямо
нашите заинтересовани страни,
като това понякога може да бъде
по-стриктно и от законовите
изисквания. Всички ние сме длъжни
да вземаме етични решения всеки
ден, но „предприемането на правилни
действия“ може невинаги да е напълно
ясно. Разминаването на приоритети
или натискът от бизнеса може да ви
поставят в позиция да се съмнявате в
преценката си.
Не сте сами. Кодексът и ценностите на
MetLife ви помагат да вземате етични
решения.
Въпреки че Кодексът не съдържа отговори за всяка
ситуация, той може да ви помогне да вземете решение,
като се придържате към нашите принципи и защитавате
служителите и репутацията ни. Използвайте наличните
ресурси, вярвайте на преценката си и търсете
съдействие, ако имате нужда от насоки.

Като служител вие имате право на ваша
лична етика, но бизнес етиката на MetLife
трябва да определя вашите решения и
поведение, свързани с бизнеса.
Личната етика
включва ВАШИТЕ
лични ценности,
убеждения и
преценки.
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Бизнес етиката
обхваща ценностите
на MetLife, принципите
и стандартите, които
служителите трябва
да следват.

Законно
ли е това
действие?

В съответствие
ли е с нашия
Кодекс и нашите
политики?

НЕ СТЕ СИГУРНИ
КАКВО ОЗНАЧАВА
„ПРЕДПРИЕМАНЕ
НА ПРАВИЛНИ
ДЕЙСТВИЯ“? ТЕЗИ
ВЪПРОСИ ЩЕ ВИ
ПОМОГНАТ ДА
ВЗЕМЕТЕ РЕШЕНИЕ
В ТРУДНА
СИТУАЦИЯ.

Отразява ли
нашите ценности
и култура?

В най-добър
интерес на нашите
заинтересовани
страни и клиенти
ли е?
Може ли
действието да
издържи на
обществената
критика?

Семейството,
приятелите и
общността ви биха
ли го одобрили?

Това ли е
„правилното
действие“?

АКО ОТГОВОРИТЕ С „НЕ“ НА
НЯКОЙ ОТ ТЕЗИ ВЪПРОСИ, ЗНАЧИ
НЕ БИВА ДА ГО ПРЕДПРИЕМАТЕ.
ДЕЙСТВИЕТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО
СЕРИОЗНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ВАС И
ЗА METLIFE. АКО НЕ СТЕ СИГУРНИ,
НАЙ-ДОБРЕ СЕ СВЪРЖЕТЕ С ВАШИЯ
РЪКОВОДИТЕЛ, С ОТДЕЛА ПО
НОРМАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ ИЛИ С
ГЛОБАЛНА ЕТИКА ЗА СЪДЕЙСТВИЕ.

В случай на съмнение...
Какво ще се случи, ако
клиент подаде искане за
застрахователно обезщетение,
което не отговаря на условията
за изплащане, но вие го
съжалявате и искате да му го
изплатите?
MetLife разполага с политики
и процедури за изплащане на
обезщетения. В тази ситуация,
ако се поддадете на чувствата
си, ще нарушите тези политики
на MetLife.
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Насърчаване на безопасността на
работното място

В ПОЛЗА
НА НАШИТЕ
ОБЩНОСТИ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЗНАВАНЕ НА
КОДЕКСА

ГРИЖА ЗА
НАШИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ

ЗАПАЗВАНЕ НА
НАШИЯ НАЧИН НА
РАБОТА

ЗАЩИТА НА
НАШАТА
СОБСТВЕНОСТ

В ПОЛЗА
НА НАШИТЕ
ОБЩНОСТИ

Еднакви възможности за всички
В MetLife ние се стремим да
привличаме, развиваме и задържаме
служители с разнообразни умения,
таланти, образование и опит. Нашите
различия ни позволяват да въвеждаме
новости и да изпълняваме успешно
мисията си да служим на хора,
семейства, компании и общности
по целия свят. Правилата ни
повеляват да се осигуряват еднакви
възможности за работа и кариерно
развитие за всички, които работят в
MetLife.
Спазваме всички действащи разпоредби на
трудовото законодателство и поемаме ангажимент
за предоставянето на разнообразна и приобщаваща
работна среда, без никакви форми на тормоз и
дискриминация, включително всякакви видове
тормоз или дискриминация на основа раса, цвят на
кожата, религия, пол, сексуална ориентация, полова
идентичност и изразяване, възраст, инвалидност,
националност, семейно положение или домашен/
граждански статус, генетична информация,
гражданство, военна служба или статут на ветеран или
каквито и да било други характеристики, защитени от
закона.
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Научете повече
Р
 авни възможности
за работа и политика
срещу тормоза

1877 г. – Кари Фостър,
първата ни жена служител.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЗНАВАНЕ НА
КОДЕКСА

ГРИЖА ЗА
НАШИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ

ЗАПАЗВАНЕ НА
НАШИЯ НАЧИН НА
РАБОТА

ЗАЩИТА НА
НАШАТА
СОБСТВЕНОСТ

В ПОЛЗА
НА НАШИТЕ
ОБЩНОСТИ

Уважение към другите
MetLife се стреми да налага
култура на работното място, в която
служителите се чувстват ангажирани,
мотивирани и вдъхновявани всеки
ден. Тази култура ни насърчава
да се вслушваме и да откликваме
взаимно на своите идеи и нужди.
Нашата откритост и кураж да
приемаме различни гледни точки и да
приветстваме промяната допринася
за създаването на разнообразна
и приобщаваща работна среда, в
която цари дух на сътрудничество.
Всеки служител на MetLife е длъжен
да спазва културата на уважение и
приобщаване.

Научете повече
Г
 лобална декларация за
работното място
Г
 лобално разнообразие и
приобщаване
В
 ръзки със служителите
(само в САЩ)
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Демонстрираме ангажираност към приобщаване и
сътрудничество, като действаме професионално
и се отнасяме един към друг с уважение и
доброжелателност. Проявата на поведение, което
е злонамерено, неприлично, заплашващо или
застрашаващо, нарушава безопасната и продуктивна
работна среда, която се стремим да поддържаме всеки
ден. Като служители на MetLife целта ни е винаги
да се държим по начин, който подкрепя и насърчава
безопасната работна среда, в която няма прояви на
тормоз или дискриминация. Ако изпитате или станете
свидетели на поведение, което не съответства на
принципите на MetLife или е в противовес с политиките
на MetLife, ваше задължение е да подадете сигнал и да
съобщите за него.
Тормозът може да е тип дискриминация, ако е базиран
на неприкосновени лични характеристики, но тормозът
може да представлява също и нежелани, обидни или
унизителни коментари или поведение, включително
всяка форма на малтретиране или заплаха. Всеки вид
тормоз се базира на разумното приемане на действията
ви от останалите, независимо от намеренията ви.
Всички форми на тормоз представляват нарушение на
нашия Кодекс и на приложимите политики на MetLife и
могат да представляват нарушение на закона. Действия
или думи, които тормозят или унижават другите, са
строго забранени и няма да бъдат толерирани. Ако ви
е известен случай с подобно поведение, незабавно
съобщете за него.

Всеки от нас има задължението да се
грижи средата на работното място да е
приветлива и свободна от тормоз. Тормозът
може да се проявява в различни форми и
може да включва, без да е ограничен до:
•

•

•

•

•

нежелани, обидни или унизителни
коментари относно нечии лични
характеристики;
вулгарни или унизителни забележки относно
нечий външен вид;
нежелани сексуални намеци или
непрекъснати покани за срещи;
снимки, съобщения или шеги, които са
унизителни или биха могли да бъдат
счетени за обидни според личната
характеристика;
нежелан физически контакт.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЗНАВАНЕ НА
КОДЕКСА

ГРИЖА ЗА
НАШИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ

ЗАПАЗВАНЕ НА
НАШИЯ НАЧИН НА
РАБОТА

ЗАЩИТА НА
НАШАТА
СОБСТВЕНОСТ

В ПОЛЗА
НА НАШИТЕ
ОБЩНОСТИ

Подаване на сигнал
Нужна е смелост да вземете решение
да споделите съмненията си.
Придържайте се към нашия Кодекс
и ценности, за да държите себе си и
останалите отговорни за повдигането
на въпроси и на притеснения. Не
е нужно да разполагате с всички
подробности или да сте убедени,
че нещо не е наред, за да изразите
притеснение или да съобщите
за нарушение на нашия Кодекс,
нашите политики или законите и
нормативните разпоредби.

Осъзнайте колко е важно да подадете сигнал!
•

Като подадете сигнал, вие давате на MetLife
възможността да разреши проблема и да
въведе подобрения.

•

Ако подходящите хора не знаят, че има нарушение,
те не могат да предприемат действия, за да го
коригират.

•

Ако не се подават сигнали за проблемите и
съмненията, доверието в MetLife може да пострада,
а това ще накърни репутацията и почтеността ни.

Трябва да подавате сигналите, като използвате найудобния за вас канал. Може първо да се обърнете
към вашия ръководител. Вероятно той или тя е в
най-добра позиция да разбере притесненията ви и
да предприеме необходимите действия. Ако не се
чувствате комфортно да повдигнете съмненията си
пред вашия ръководител или пред ръководител от
друго управленско ниво, може да използвате някои
от следните ресурси:
•

Инструмент за подаване на сигнал

•

Специално звено за разследвания

•

Местен или регионален отдел по нормативно
съответствие

•

Местен или регионален отдел по човешки
ресурси или връзки със служителите

•

Глобална етика

Всички сигнали се приемат сериозно и се разследват
и пренасочват по целесъобразност. Възможно е
невинаги да получавате информация за развръзката
по вашия сигнал. От съображения за поверителност
информацията ще се споделя само на принципа
„необходимост да се знае“, а понякога това означава
само с хората, които са пряко свързани с намирането
на решение. Всички служители на MetLife са длъжни да
сътрудничат по време на разследванията.
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Можете да изразите притесненията си
анонимно до степента, разрешена от закона.

Съвет за ръководителя!
Какво да направите, след като служителят ви
изрази притеснение директно пред вас:
•

Да се уверите, че е подаден сигнал за
притеснението или вие сами да го направите
чрез наличните канали.

•

Да спазвате максимално висока степен на
поверителност.

•

Да се въздържате от провеждане на собствено
разследване.

•

Да останете на разположение на
разследващите и на всички ангажирани в
разследването служители.

•

Въздържайте се да правите предположения за
изхода от разследването.

•

Осъществете достъп до необходимите ресурси,
ако имате нужда от повече информация и насоки.

Научете повече
И
 нструмент за
подаване на сигнал
К
 акво се случва,
когато подам сигнал?

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЗНАВАНЕ НА
КОДЕКСА

ГРИЖА ЗА
НАШИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ

ЗАПАЗВАНЕ НА
НАШИЯ НАЧИН НА
РАБОТА

ЗАЩИТА НА
НАШАТА
СОБСТВЕНОСТ

В ПОЛЗА
НА НАШИТЕ
ОБЩНОСТИ

Нулева толерантност към
репресивните действия
MetLife се ангажира да предотвратява
и да се бори срещу репресивните
действия в защита на своите
служители. MetLife забранява всякаква
форма на репресивни действия срещу
служител, който е изразил притеснение
добронамерено или е съдействал по
време на разследване на евентуално
нарушение на нашия Кодекс, нашите
политики или законите и нормативните
разпоредби.
Ако знаете или подозирате, че вие или друго
лице е станало обект на репресивни действия,
моля, съобщете за това незабавно.
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Съвет за ръководителя!
Никога не се ангажирайте в репресивни действия
и предотвратявайте репресивни действия срещу
другите. Вашите действия са видими за вашите
служители. Разграничавайте действия, които се
считат за репресивни, и ги избягвайте. Споделете
със служителите си, че могат да се обръщат към вас,
ако имат съмнения, че те или друго лице е обект на
репресивни действия, и че вие ще се справите със
случая по подходящ и поверителен начин.
Като ръководител е важно да демонстрирате на
служителите, че полагаме усилия да поддържаме
работна среда без репресивни прояви. Бъдете
нащрек за действията си, когато се ангажирате със
служители, които са подали сигнал за проблем или
са участвали в разследване.

Примери за директни репресивни действия
включват, но не се ограничават до:
•

отправяне на заплахи, дискриминация или тормоз
срещу дадено лице;

•

понижаване или освобождаване на служител без
причина;

•

даване на необоснована или несправедлива
отрицателна оценка за представянето;

•

ограничаване на компенсациите без причина;

•

отказване на ползи или възможности за обучение;

Примери за косвени или леки репресивни
действия включват, но не се ограничават до:
•

възлагане на нежелана работа на служителя или
произволно увеличаване на неговото или нейното
натоварване в работата;

•

прикриване на информация или изключване на
служител от срещи, мероприятия и дискусии;

•

въздържане от изразяване на похвала за добре
свършена работа;

•

задаване на нереалистични срокове с цел
служителят да се провали;

•

игнориране или отказ от среща със служителя,
използване на груб или лаконичен език или
предприемане на действия, които смущават
лицето.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЗНАВАНЕ НА
КОДЕКСА

ГРИЖА ЗА
НАШИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ

ЗАПАЗВАНЕ НА
НАШИЯ НАЧИН НА
РАБОТА

Насърчаване на
безопасността на
работното място
MetLife се ангажира да гарантира
безопасността и благосъстоянието
на всички свои служители на
работното място и онлайн. В тази
връзка притежаването на оръжие
на работното място, заплахи,
заплашително или застрашително
поведение, дебнене, тормоз или други
актове на насилие срещу служители,
посетители, клиенти или други лица,
намиращи се в собственост на
MetLife или имащи бизнес отношения
с компанията, няма да бъдат
толерирани. Ако ви е известен случай
с подобно поведение, незабавно
съобщете за него.

MetLife ще отстрани от работното място всяко
лице, което проявява изброените по-горе видове
поведение. Нарушенията на тази политика ще
доведат до предприемане на дисциплинарно
действие до и включително прекратяване на
трудовите взаимоотношения с MetLife. Независимо
че съществуват различни закони, уреждащи
притежаването на оръжие, MetLife забранява
внасянето на огнестрелно оръжие на нейна територия,
включително в зоните за паркиране, до пълната степен,
допустима от закона.
MetLife незабавно и по подходящ начин ще разследва
проявите на насилие или заплахите за насилие в
съответствие с действащите политики и закони.
Всички подадени сигнали за инциденти ще бъдат
разглеждани най-поверително, доколкото е възможно
или приложимо. MetLife си запазва правото да сезира
компетентните органи за подобни ситуации и/или
да уведомява съответните служби, които предлагат
медицинска, психологическа или друга професионална
помощ.

Научете повече
Ц
 ентър на MetLife за
операции, свързани със
сигурността (MSOC)
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ЗАЩИТА НА
НАШАТА
СОБСТВЕНОСТ

В ПОЛЗА
НА НАШИТЕ
ОБЩНОСТИ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЗНАВАНЕ НА
КОДЕКСА

ГРИЖА ЗА
НАШИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ

ЗАЩИТА НА
НАШАТА
СОБСТВЕНОСТ

В ПОЛЗА
НА НАШИТЕ
ОБЩНОСТИ

Запазване на
нашия начин
на работа
В този раздел:

Избягване на конфликти на
интереси

Предотвратяване на подкупите и
корупцията

Отговорна комуникация

Предотвратяване на изпирането
на пари

Етично предлагане на нашите
продукти и услуги

Разумно ангажиране в
политически и правителствени
действия

Лоялна конкуренция
Не търгувайте, ако имате достъп
до съществена необявена
публично информация

СЪДЪРЖАНИЕ
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ГРИЖА ЗА
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СЛУЖИТЕЛИ
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РАБОТА
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В ПОЛЗА
НА НАШИТЕ
ОБЩНОСТИ

Избягване на конфликти
на интереси
Като служители на MetLife не бива
никога да поставяме личните си
интереси или ползи над интересите
на MetLife, нашите клиенти или други
заинтересовани страни. „Конфликт
на интереси“ възниква тогава, когато
личните ви интереси по някакъв
начин се преплетат или изглежда,
че се преплитат, с възможността
да сте обективни или изпълнявате
задълженията си към MetLife. Това
включва ситуации, в които личните ви
интереси не съвпадат с интересите
на MetLife, на клиентите на MetLife
или на други заинтересовани страни.
Важно е да разберете, че конфликт
на интереси съществува дори да
не се е случило нищо неетично или
неправилно.
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Носим отговорност към MetLife, нашите клиенти и
едни към други да действаме почтено и отговорно.
Всички служители на MetLife са длъжни да разкриват
действителни, предполагаеми и потенциални
конфликти на интереси чрез нашата Програма за
разкриване на конфликти на интереси и да съдействат
на всички планове или разследвания на ръководството,
произтичащи от това разкриване. Като разкривате
тази информация, вие защитавате MetLife, нашите
клиенти, себе си и своите колеги и съдействате на
MetLife да намали риска от вреди, предизвикани от тези
конфликти, включително загуба на доверие, почтеност
или уронване на репутацията на MetLife. Не забравяйте,
че макар и конфликтната ситуация невинаги да
представлява нарушение на политиката на MetLife,
въздържането от незабавно разкриване на потенциален
конфликт представлява нарушение на нашия Кодекс.

Съвет за ръководителя!
Ръководителите имат следните отговорности при
управлението на конфликт на интереси:
•

Да гарантират, че всички служители, за
които отговарят, попълват в указания срок
задължителния формуляр за разкриване на
конфликт на интереси.

•

Да преглеждат и одобряват подадените от
служителите си формуляри за разкриване на
конфликт на интереси чрез инструмента за
разкриване на конфликт на интереси.

•

Ако е необходимо, да предават формулярите за
разкриване към ръководители на по-високо ниво.

•

Ако случаят го налага, да разработят
управленски план за действие, който да бъде
одобрен от всички ключови заинтересовани
страни, и да гарантират, че служителят спазва
изискванията.

Има три типа конфликти на интереси:
действителен, предполагаем и потенциален.
•

•

•

Действителен конфликт на интереси – пряк
конфликт между вашите лични интереси и
настоящите ви задължения и отговорности
и/или способността ви да сте обективни на
позицията, която заемате в MetLife.
Предполагаем конфликт на интереси –
когато изглежда, че вашите лични
интереси влияят на изпълнението на
вашите задължения и отговорности и/или
на способността ви да сте обективни на
позицията, която заемате в MetLife.
Потенциален конфликт на интереси – когато
съществува вероятност в бъдеще да възникне
конфликт между вашите лични интереси
и вашите задължения и отговорности и/
или способността ви да сте обективни на
позицията, която заемате в MetLife.

1901 г. – Служителите в централния
офис на тихоокеанското крайбрежие.
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Избягване на конфликти на интереси
(продължение)
Ако имате колебания дали да разкриете външна
бизнес дейност, лични взаимоотношения или друга
ситуация, погледнете от перспективата на външен
човек. Ако според външния човек съществува
конфликт на интереси, тогава е по-добре да разкриете
информацията. Не забравяйте, че неразкриването
на потенциален конфликт представлява нарушение
на нашия Кодекс. Ако все още не сте сигурни дали
дадена ситуация представлява конфликт на интереси,
потърсете съдействие от вашия ръководител или
Глобална етика.

В случай на съмнение...

В случай на съмнение...

Какво трябва да направите, ако
ви поканят да станете член на
даден управителен съвет?

Какво трябва да знаете,
когато възнамерявате да се
кандидатирате за политически
пост?

Понякога служителите получават
покана за участие в съвет на
директорите или консултативен
съвет на организация,
включително на търговски
компании, неправителствени
организации или правителствени
служби.
Преди да приемете някой от
тези постове, независимо дали
в качеството ви на служител,
или частно лице, моля, свържете
се с вашия Бизнес партньор
по глобални комуникации
да обсъдите подробно тази
възможност.

Като служител на MetLife вие
може да се кандидатирате за
федерален, държавен или
местен политически пост или да
бъдете избрани или назначени на
федерален, държавен или местен
политически пост. Не можете
обаче да се кандидатирате или да
заемете такъв изборен или щатен
пост от името на MetLife или като
представител на MetLife.
Моля, свържете се с Глобални
правителствени връзки, за да
подадете молба за кандидатиране
или назначаване на политически
пост или за да зададете въпроси
във връзка с подобна кандидатура
или назначаване.

Научете повече
П
 ортал на Глобална етика
И
 нструмент за разкриване
на конфликт на интереси
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Отговорна комуникация
Когато комуникираме с външни страни,
трябва да пазим марката и репутацията
на MetLife. В нашите комуникации
трябва да се стараем да спазваме
стандартите и принципите, които са
важен фактор за успеха на MetLife.
Не забравяйте, че нямате право да
давате изявления или да говорите
от името на MetLife, освен ако не
сте изрично упълномощени. Всички
действия, свързани с медиите (напр.
интервюта, съобщения за пресата),
публични изказвания и лидерски речи,
както и отправянето на покана към
външни за MetLife лектори, изискват
одобрение от висшето ръководство.
Моля, незабавно отправяйте всички
въпроси във връзка с медиите към
вашия Бизнес партньор по глобални
комуникации.

Научете повече
П
 олитики за
ангажиране на
заинтересовани
страни
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Следвайте нашите общи насоки за справяне със
ситуации, които могат да възникнат по време на
комуникация с външни страни в социалните медии или
по друг начин:
•

Бъдете прозрачни. Винаги уточнявайте, че
възгледите са лично ваши, а не на MetLife. Когато
обсъждате или одобрявате MetLife, винаги се
представяйте като служители.

•

Бъдете внимателни. Никога не разкривайте
собствена, финансова или друга поверителна
информация, принадлежаща на MetLife или на
трета страна без предварително разрешение.

•

Проявявайте уважение. Никога не публикувайте
нищо зловредно, неприлично, заплашително,
застрашаващо или пренебрежително за клиенти,
трети страни или продукти на MetLife, или
нищо, което може да изглежда като тормоз или
дискриминация.

•

Бъдете честни. Старайте се да сте честни и почтени,
когато публикувате или споделяте информация, а
ако допуснете грешка, бързо я отстранете. Никога не
предавайте информация или слухове, които знаете,
че са фалшиви, във връзка с MetLife, служители,
клиенти, хора, работещи от името на MetLife, или
конкуренти и други трети страни.

Вътрешните комуникации са точно толкова
важни, колкото и външните. Когато
провеждате вътрешна комуникация,
сте длъжни да спазвате нашия Кодекс,
нашите политики и закона, за да защитите
информацията на MetLife.

Не бива да използвате социални мрежи или
други средства за външна комуникация с
цел предлагане на бизнес, рекламиране на
марката, продуктите и услугите на MetLife,
както и да участвате в дискусии по финансови
въпроси, свързани с бизнеса на MetLife, освен
в случаите, когато това е част от програма,
утвърдена от компанията.
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Етично предлагане на нашите
продукти и услуги
„Търговски практики“ означава
дейност, която се извършва от или от
името на MetLife с цел оказване на
влияние върху решението на клиент
по отношение на продукт или услуга.

За да сме последователни по отношение на нашите
стандарти и ценности, трябва:

MetLife е въвела култура на етични
продажби, която акцентира върху
справедливото отношение към
клиента. Нашият Кодекс, нашите
политики и законът гарантират, че
осъществяваме бизнес по начин,
който е справедлив, прозрачен и ясен.
Нашите практики за етични продажби
укрепват репутацията на MetLife и
ни помагат да печелим доверието и
лоялността на нашите клиенти, както
и привилегията да си партнираме с
тях във финансовите им дела.
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•

Да се вслушваме в нашите клиенти.

•

Да правим само изказвания, които са базирани на
факти, достоверни и напълно точни.

•

Да гарантираме, че разработените и предлаганите
на пазара продукти са подходящи за целевите
клиенти.

•

Да позволяваме на нашите клиенти свободата да
избират подходящи за тях продукти или услуги.

•

Да обучаваме търговски представители, които да
дават подходящи съвети на нашите клиенти и да се
придържат към високите стандарти на MetLife.

Научете повече
П
 олитика на
MetLife за глобални
търговски практики
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Предотвратяване на
подкупите и корупцията
MetLife се ангажира да осъществява
бизнеса си справедливо, честно и
открито и провежда политика на
нулева толерантност към всякакви
форми на подкупи и корупция,
извършени от служители на MetLife
или от трета страна, действаща за или
от името на MetLife. Казано накратко,
подкупите и корупцията са абсолютно
забранени.
Независимо от местното законодателство или
политика MetLife строго забранява на служителите
да предоставят „дребни суми“ или да предлагат
нещо ценно с намерение да окажат влияние върху
изпълнението на работните задължения на получателя.
Неправомерните действия включват ускоряване на
рутинно задължение или функция, получаване или
запазване на бизнес или осигуряване на неправомерно
бизнес предимство. Тази забрана важи при
взаимодействие с държавни служители, доставчици,
клиенти или други трети страни.
Трите основни типа корупционни дейности са подкупи,
рушвети или изнудване.
•

Подкуп – предлагане, даване, склоняване или
получаване на нещо ценно с цел оказване на
влияние върху действията на друго лице или
дружество.

•

Рушвет – договорена форма на подкуп, при която се
извършва плащане на дадено лице с цел улесняване
на трансакция или друга ситуация.

•

Изнудване – използване на заплахи или отправяне
на заплахи за получаване на пари, собственост или
услуги.
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Предотвратяване на
изпирането на пари
За да запазим доверието на нашите клиенти и трети
страни, е важно като служители на MetLife да стоим
на разстояние от всяка индикация за корупционна
практика. Ангажираме се да работим честно, почтено
и прозрачно. Корупционните действия могат да
представляват сериозно нарушение на криминалното
и гражданското право срещу корупцията и подкупите
в държавите, в които работим, и да носят след себе си
сериозни последици.
Американските и местните закони и нормативни
разпоредби за икономически санкции забраняват
предлагането на преки или косвени услуги или по
друг начин взаимодействие със санкционирани лица,
дружества, държави или правителства. Политиките и
процедурите на MetLife за нормативно съответствие
със санкциите са разработени съгласно местните
разпоредби за икономически санкции. Вие носите
отговорност да се запознаете с политиките и
процедурите, които важат за вас, и да ги спазвате.
Преди да дадете или приемете подаръци или
развлечения от какъвто и да е характер, трябва да
прегледате Глобалната антикорупционна политика
и местната политика и да спазвате законовите
изисквания.

Ако имате дори само подозрение за
извършването на подкуп, корупция или
изпиране на пари, незабавно подайте
сигнал по съответните канали. Ако имате
въпроси, свържете се с Глобалното звено
за финансови престъпления.

изпирането на пари е процес на
превръщане на постъпленията
от криминални деяния в законни
средства.
изпирането на пари обикновено се извършва в три
стъпки:
•

 карване на пари или други активи във финансовата
В
система.

•

„Наслояване“ на активите чрез прехвърлянето им
през различни сметки или финансови институции.

•

 нтегриране на активите обратно в действащата
И
икономика.

За да предотвратим изпирането на пари, е необходимо
да бъдем наблюдателни и винаги да извършваме
необходимите проверки на потенциалните ни клиенти
и други трети страни. Като служители на MetLife е
важно да подаваме сигнали, когато нещо предизвиква
съмнение в нас или не ни изглежда съвсем редно.

Научете повече
Г
 лобална
антикорупционна
политика
Г
 лобална политика
срещу изпирането
на пари
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Разумно ангажиране
в политически и
правителствени действия
Взаимодействието с държавни
служители носи по-голям риск. Важат
специални процедури, включително
изисквания за предварително
разрешение, когато предлагате нещо
ценно пряко или косвено на държавен
служител от името на MetLife или
лично. Това включва и политически
дарения. Вижте Глобалната
антикорупционна политика за
указания.
Политически и свързани с правителството действия
•

•

•

Не използвайте ресурсите на MetLife, включително
време, помещения или средства, за да се ангажирате
лично с политически или правителствени дела.
Ангажирането с държавни служители задължава
MetLife и/или нейните служители да се подлагат
на нормативна процедура по разкриване
на информация. Свържете се с Глобални
правителствени отношения, преди да осъществите
контакт с държавен или обществен служител.
Одобрението на висшето ръководство е необходимо
преди представяне на външна благотворителна
организация на работното място или използване
на ресурси на MetLife във връзка с подобни
благотворителни организации, които ангажират
правителствени и/или избрани длъжностни лица,
техните съпруги или кандидати за политически
постове.
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Лоялна конкуренция
Законите за конкуренцията,
известни също като антимонополни,
антикартелни и антитръстови
закони, са създадени за запазване
и насърчаване на свободна и
открита конкуренция, ефективни
услуги и продуктивна икономика.
Всички дейности или поведения,
които намаляват или елиминират
конкуренцията, са предмет на
внимателно разглеждане. Даже
привидността за споразумение с
конкурент може да бъде достатъчна да
предизвика разглеждане и да доведе
до сериозни наказания. Необходимо
е да правите всичко възможно да
предотвратявате дори неумишлените
нарушения на тези закони.

В MetLife ние се отнасяме към останалите по начина,
по който искаме да се отнасят към нас, включително
към нашите конкуренти, а това означава, че проявяваме
уважение. Когато разговаряте с колеги или клиенти,
трябва да акцентирате вниманието върху позитивните
страни на MetLife и нашите продукти и услуги, и никога
да не говорите неуважително за конкурентите. В MetLife
ние създаваме справедлива и силна конкуренция и
спазваме всички закони и нормативни изисквания в
държавите, където развиваме бизнес дейност.
Когато контактувате с конкурентите ни, най-добре е да
избягвате дискусии за определена поверителна бизнес
информация и незабавно да преустановите разговора,
ако бъдат повдигнати тези или подобни теми.

Никога не бива да:
•

•

•

•

•

Научете повече
Н
 асоки за
антитръст

фиксирате цените или условията за
продуктите и услугите, които продаваме;
се съгласявате умишлено да разделите
пазари, клиенти или територии;
се съгласявате да се конкурирате за клиенти
или за специфични бизнес дейности;
се съгласявате да бойкотирате клиенти,
доставчици или други конкуренти;
да се съгласявате да фиксирате заплати
и/или да се съгласявате на неизгодни
споразумения.
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Не търгувайте, ако имате
достъп до съществена
необявена публично
информация
Нямате право да купувате или
продавате ценни книжа, ако ви
е известна необявена публично
информация, която е съществена и се
отнася за ценните книжа, независимо
дали емитент е MetLife, или друга
организация. „Операции с ценни
книжа от лица с достъп до вътрешна
информация“ са случаите, в които
купувате или продавате ценни книжа
в подобен момент. „Подхвърляне
на информация“ е разкриването на
съществена необявена публично
информация на някой друг, който след
това купува или продава ценни книжа.
В случай на съмнение...
Как мога да знам дали информацията е
съществена?
Информацията е важна, ако е вероятно тя да
повлияе на пазарната цена на ценните книжа или
ако има значителна вероятност благоразумен
инвеститор да прецени тази информация за важна
при вземане на решение за покупка или продажба
на въпросните ценни книжа. Примерите могат
да включват финансови резултати, сливания и
придобивания, покупки или продажби на дейност,
нови продукти или дейности или промени в
изпълнителното ръководство. Търговията с вътрешна
информация и подтикването са в нарушение на
политиката на MetLife и местните закони.
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В MetLife ние поддържаме доверието на нашите
инвеститори, нашите клиенти и трети страни, като
не търгуваме с ценни книжа, когато имаме достъп до
съществена необявена публично информация, и не
подтикваме други лица да го правят. В работата си
може да получите достъп до съществена, необявена
публично информация за MetLife, нашите трети
страни или друга компания. Тъй като дефиницията
на съществена необявена публично информация е
много разтеглива, трябва да помислите добре, преди
да търгувате с ценни книжа, и не бива да обсъждате
чувствителна или поверителна информация относно
MetLife или друга компания със семейство, приятели
или колеги.
1868 г. – Представяне на MLIC на света.

Научете повече
П
 олитика на MetLife
за търговията
с вътрешна
информация

В случай на съмнение...
Не живея в САЩ, мога ли да
получа наказание за търговия
с вътрешна информация?
Да. Като служител, ако нарушите
този Кодекс или политиката за
търговия с вътрешна информация
на MetLife, MetLife има право
да предприеме дисциплинарни
действия до и включително
прекратяване на трудовите
взаимоотношения. Освен това
има вероятност да отидете в
затвора, да ви бъде наложена
глоба, да бъдете задължени да
възстановите материалните
щети и да станете обект на други
правни последици съгласно
местното законодателство.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЗНАВАНЕ НА
КОДЕКСА

ГРИЖА ЗА
НАШИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ

ЗАПАЗВАНЕ НА
НАШИЯ НАЧИН НА
РАБОТА

В ПОЛЗА
НА НАШИТЕ
ОБЩНОСТИ

Защита на нашата
собственост

В този раздел:

Отговорно обработване на нашите
данни
Защита на личната информация

Опазване на нашата собственост
Поддържане на точна
документация

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЗНАВАНЕ НА
КОДЕКСА

Отговорно обработване
на нашите данни
Тъй като сме дигитална компания, за
нас данните са изключително важен
актив. Ежедневната ни работа зависи
от точността и качеството на нашите
данни. Вие носите отговорност да
знаете с какъв тип данни работите, за
какви цели трябва да ги използвате
и какви са потенциалните рискове и
отговорности, когато ги използвате
не по предназначение. Трябва да
използвате изключително внимателно
всички данни, с които работите, за
да гарантирате тяхната цялост за
употреба в нашите процеси. Нашата
политика за управление на данните
дава насоки, които да гарантират, че
данните ни са налични, използваеми,
с високо качество и защитени. Трябва
много внимателно да се отнасяме
с данните на нашите клиенти,
служители и трети страни.

Научете повече
П
 олитика за
боравене с
корпоративни данни
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ГРИЖА ЗА
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НАШИЯ НАЧИН НА
РАБОТА

ЗАЩИТА НА
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В ПОЛЗА
НА НАШИТЕ
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Защита на личната
информация
MetLife има траен ангажимент
да осигурява защита на личните
данни. Нашите клиенти, служители
и трети страни ни се доверяват,
за да защитаваме и ограничаваме
употребата на техните лични данни и
да зачитаме тяхната поверителност.
Личната информация е всяка
информация, която идентифицира
или може да идентифицира дадено
лице, например име, имейл адрес,
ЕГН, номер на сметка, здравна
информация, потребителско име
и парола.
MetLife оперира в много държави, в които законите и/
или нормативните разпоредби определят как личната
информация може да се преглежда, събира, съхранява,
обработва, пренася и унищожава. Възможно е да са
приложими допълнителни правни ограничения при
обработването на чувствителна лична информация.
Важно е да се знае какво е лична информация и да се
спазват законите и регламентите за поверителност
в държавата или държавите, в които осъществявате
бизнес. Ако имате въпроси относно правните
изисквания, свържете се с Правния отдел.

Всички служители на MetLife са длъжни да
идентифицират, предотвратяват и съобщават за
инциденти с лични данни. Инцидент с лични данни
представлява възможно разкриване, предоставяне,
загуба, неправомерна употреба или неправилно
насочване, които могат да застрашат личната
информация. Дори невинни действия, като погрешно
изпратен имейл, биха могли да доведат до инцидент
с лични данни, ако съдържат лична информация.
Инцидентът с лични данни може да се счете или да не
се счете за „пробив в сигурността“ според разпоредбите
на приложимото законодателство. Важно е да подавате
сигнали при съмнения за инциденти с лични данни,
като използвате Инструмент за подаване на сигнал.
Местният отдел по нормативно съответствие ще работи
съвместно с правния отдел, за да определи дали има
изтичане на данните съгласно местните закони за
поверителност и дали е необходимо да се уведомят
регулаторните органи и засегнатите лица.
Примери за инциденти с лични данни включват, но не
се ограничават до:
•

изпращане на документи с лична информация по
имейл или по пощата на неправилния клиент;

•

публикуване на лична информация в незащитен
споделен сайт;

•

изгубване на фирмен лаптоп, телефон или друго
устройство.

Най-добри практики във връзка с
поверителността:
•

•

•

•

•

•

Сведете до минимум събирането и
използването на лична информация само
до степен, необходима за изпълнение на
служебните задължения.
Събирайте, използвайте и обработвайте
лична информация само по начин, който
съответства на целите, посочени в
декларацията за поверителност, и след
получаване на необходимото съгласие.
Спазвайте изискванията на MetLife за
поддържане на „чисто бюро“ и унищожаване
на информация.
Изпращайте по сигурен начин имейли,
съдържащи лична информация, до
получатели извън MetLife.
Споделяйте личната информация само с
одобрени трети страни и само за легитимни
бизнес цели.
Консултирайте се с правния отдел, преди
да прехвърляте лична информация през
държавни граници, тъй като в някои държави
това е забранено.

Научете повече
Г
 лобална политика за
поверителност
С
 айт за споделяне
на знания относно
поверителността
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Опазване на нашата
собственост
Собствеността на MetLife включва
всичко, което MetLife притежава или
използва, за да осъществява бизнеса
си. Собствеността включва от сгради,
компютри и мобилни устройства, които
MetLife предоставя, до имейли през
мрежата на MetLife и интелектуална
собственост. Собствеността на
MetLife ни е поверена, за да я
използваме в работата си и да я пазим
от повреда, загуба, злоупотреба и
кражба. Периодичната употреба на
собствеността на MetLife за лични
цели е разрешена; трябва обаче
личната употреба да не пречи на
служебната и да не нарушава нашите
политики или закона.

Не трябва да имате очаквания за поверителност, когато
използвате собственост на MetLife Използването на
собствеността на MetLife от вас може да се следи.
Всеки имейл, който изпращате през мрежата на MetLife,
документ, който изтегляте и съхранявате на компютъра
си, или код, който разработвате по време на работата
си, е собственост на MetLife.
MetLife инвестира значителни ресурси в поверителна
информация и интелектуална собственост.
Пазете добре нашата поверителна информация
и интелектуална собственост, например патенти,
авторски права, запазени марки и търговски тайни,
защото те са ценни активи на MetLife. MetLife има
изисквания относно интелектуалната собственост,
така че, ако създадете нещо по време на работа си,
MetLife го притежава, освен ако не отговаряте на
определени критерии съгласно нашите политики и/
или действащото законодателство. Не забравяйте, че
MetLife остава собственик на тези активи, дори и след
като напуснете MetLife.
MetLife се придържа към стриктна програма
за киберсигурност с регионални планове за
киберсигурност и ежегодни симулации на работното
място навсякъде по света. Планът ни установява мрежа,
която улеснява координирана и ефективна реакция в
случай на големи и сложни инциденти с данни. Всички
служители с възложени роли и отговорности по плана,
носят отговорност да се запознаят с най-актуалната
версия на плана и да се придържат към него.
1868 г. – Кожена кутия, в която
са се съхранявали активите на
компанията.
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Не бива да използвате
интелектуална собственост на
трета страна, освен ако тази
интелектуална собственост
не е предоставена под лиценз
на MetLife. Използването
на снимки, графични
изображения, софтуер, музика
и друг вид интелектуална
собственост от името на
MetLife обикновено се
счита за търговска употреба
и като такава изисква
определени разрешения
преди използване. Правният
отдел е на разположение, ако
имате нужда от съдействие за
идентифициране и използване
на подобни материали.

В случай на съмнение...
Мога ли да поставя снимка в
презентацията си?
Ако снимката е собственост на
MetLife, трябва да проверите
дали може да я използвате в
съответствие с приложимите
закони, както и с изискванията за
съгласие. Ако е собственост на
трета страна, трябва да проверите
дали MetLife е осигурила правата
за ползването ѝ. Ако имате
въпроси, свържете се с Правния
отдел.

СЪДЪРЖАНИЕ
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КОДЕКСА
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НА НАШИТЕ
ОБЩНОСТИ

Поддържане на точна
документация
Като голяма компания за финансови
услуги нашите клиенти, инвеститори,
акционери и други лица очакват
документацията ни да бъде точна,
надеждна и пълна. От изключителна
важност е да отговаряме на
очакванията на нашите ключови
заинтересовани страни, за да крепим
доверието, да демонстрираме
финансовата си стабилност и да
осигуряваме условия за нас и
околните да вземат подходящи
бизнес решения. Трябва също така
стриктно да спазваме всички закони и
наредби, регулиращи разкриването на
информация, финансовата отчетност
и документацията.

Като служител на MetLife трябва да използвате
отговорно всички видове данни, до които имате достъп,
и да осъществявате контрол върху тях. Точността на
нашите документи и отличната ни репутация зависят
от това всеки служител да допринася за прецизността,
последователността, навременността и завършеността на
всички финансови, счетоводни и оперативни документи.
Всички официални и неофициални документи трябва да се
поддържат в съответствие с нашата програма за управление
на жизнения цикъл на информацията. Документите трябва да
се съхраняват съгласно График за запазване на документи на
MetLife и да се унищожават по сигурен начин след изтичане
на срока за тяхното запазване. Неофициалните документи
трябва да се унищожават по сигурен начин, когато вече не
са необходими, и не бива да се запазват за по-дълго от шест
години. Всяка информация, определена за законно задържане
или за целите на разследване, трябва да се запази. Никога
не бива да укривате, прикривате, унищожавате, редактирате,
фалшифицирате или изопачавате информация, определена
за законно задържане или други цели.

В случай на съмнение...

В случай на съмнение...

Направих малка грешка в
отчета за разходи, който токущо подадох – сумата, която
въведох, е малко по-различна
от действителната. Трябва ли да
коригирам отчета?

Не работя във финансовия
отдел, важат ли за мен
изискванията на Кодекса,
касаещи поддържането на
изрядна документация?

Да, тъй като MetLife е компания
за финансови услуги, всички
документи трябва да се поддържат
безупречни и абсолютно точни.
Дори и най-малките несъответствия
привличат вниманието на
регулаторните органи и одиторите.
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Да, всички служители на MetLife
носят лична отговорност за
поддържане на служебната
документация точна, пълна и
достоверна. Същият стандарт
важи за всички отчети и
документи, подготвени за
вътрешни или външни нужди.

Научете повече
Г
 лобална политика за
управление на жизнения
цикъл на информацията
Г
 рафик за запазване на
документите на MetLife

1868 г. – Първата полица на MLIC.
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В полза на нашите общности
Повече от 150 години MetLife
осъществява дейност като съвестен
корпоративен гражданин. MetLife
е помогнала на поколения хора
по целия свят да защитят своите
финанси, собственост, семейство и
бъдеще. В хода на този процес сме
демонстрирали ангажираност към
опазване на семейните ценности,
подкрепа на общностите и укрепване
на обществото. Ангажираме се да
подкрепяме нашата общност чрез
сигурността, която осигуряваме на
клиентите си, и чрез дългосрочните
инвестиции, които правим в
икономиката.

Изграждането на бъдещето означава да защитим
околната среда и да гарантираме спокойно бъдеще
за нашите служители, клиенти, общности и други
заинтересовани страни. От дълги години MetLife
отдава дължимото на опазването на околната среда
и с гордост заявяваме, че сме първият американски
застраховател, който е постигнал въглероден
неутралитет.
От енергийноефективни и зелени сгради до
доброволни проекти и отговорни инвестиции в полза на
околната среда ние работим за намаляване на нашия
отпечатък и градим устойчивост в един динамичен
свят. Непрекъснатото усъвършенстване е мантра за
MetLife. Този начин на мислене ръководи усилията
ни да намалим използваната енергия и емисиите на
парникови газове чрез програми за ограничаване на
въглеродните емисии и оперативна ефективност,
стратегии за ограничаване на потреблението на
вода, рециклиране и повторна употреба и др.

Научете повече
К
 орпоративна
отговорност
Фондация MetLife
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Нашият стремеж към устойчивост ни кара да си
поставяме смели цели за опазването на околната
среда, които насърчават иновациите, амбициите
и намирането на ефективни решения. През 2018 г.
запазихме въглеродния си неутралитет, като
продължихме да подобряваме оперативната
ефективност и да финансираме проекти за определяне
на въглеродния отпечатък по света. Целта ни е да
надскочим своите енергийни и климатични цели през
2020 г., като изпълним редица проекти за енергийна
ефективност и инвестираме в проектирането на зелено
строителство, кампании за устойчиво поведение и
консолидиране на недвижими имоти.
1900-те – Медицинска
сестра на MetLife
поставя ваксини.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЗНАВАНЕ НА
КОДЕКСА

ГРИЖА ЗА
НАШИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ

Речник на
термините

ЗАПАЗВАНЕ НА
НАШИЯ НАЧИН НА
РАБОТА

ЗАЩИТА НА
НАШАТА
СОБСТВЕНОСТ

В ПОЛЗА
НА НАШИТЕ
ОБЩНОСТИ

СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЗНАВАНЕ НА
КОДЕКСА

ГРИЖА ЗА
НАШИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ

ЗАПАЗВАНЕ НА
НАШИЯ НАЧИН НА
РАБОТА

ЗАЩИТА НА
НАШАТА
СОБСТВЕНОСТ

В ПОЛЗА
НА НАШИТЕ
ОБЩНОСТИ

Речник на термините
Външна бизнес дейност

Държавен служител

Нещо ценно

Всяка заетост или участие в бизнес или организация
извън основната ви роля в MetLife.

Всички длъжностни лица, служители (независимо
от положение или ниво) или служби, които действат
официално от името на държавно учереждение или
държавно дружество, което е собственост или се
контролира на държавата.

Стоки, услуги или продукти, пари, еквивалент на
пари, карти за подарък, ваучери, настаняване, храна,
билети за събития, развлечения, ваучери за пътуване,
специални услуги или привилегии, опции върху
акции, отстъпки, заеми или обещание за назначаване
(например платен или неплатен стаж).

График за запазване на документи
Официален документ към политиката, в който са
изложени стандартни, законово одобрени графици
за запазване и указания за разпореждане с
документацията, независимо от начина на съхранение.

Добросъвестност
Добросъвестност означава, че не сте злонамерени и
не предоставяте нарочно подвеждаща или фалшива
информация.

Документи
Информация във физически или електронен формат,
която към момента на създаването или получаването
си има текуща бизнес или правна стойност и
политиката на MetLife изисква нейното запазване.
Примерите включват, но не само: файлове на клиенти,
файлове с оплаквания, подписани договори, файлове
за персонала и застрахователни документи.
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Законно задържане
Процес на запазване на информация, която има
вероятност да е свързана с предстоящо или разумно
очаквано съдебно действие, съдебен спор, данъчна
процедура, разследване или други формални процеси.

Лично взаимоотношение
Взаимоотношение с член на семейството или друго
лице, с което сте в близки отношения, което може да
повлияе на обективността ви при вземане на бизнес
решения.

Неофициална документация
Информация във физически или електронен формат,
която няма текуща бизнес или правна стойност или
изисквания за запазване. Примерите включват, но не
само: чернови, работни файлове и копия на документи.

Съществена необявена публично
информация
Поверителна информация, която не е обявена
публично, относно бизнеса, стратегиите и процесите
на MetLife, включително, но не само за сливания и
придобивания, продажби на групи дейности, важен нов
продукт, размер на приходите или необичайни промени
в изпълнителното ръководство.

Трета страна
Доставчик, изпълнител, консултант, конкурент,
клиентска организация или външен бизнес партньор на
MetLife.

MetLife
Това е MetLife и всички нейни подразделения, което
означава всяка корпорация, сдружение, дружество с
ограничена отговорност, тръстова компания или друго
юридическо лице, което се контролира от MetLife пряко
или косвено, чрез един или няколко посредника.

Какво Се Случва, Когато Подам Сигнал?
Може да повдигнете въпрос, да споделите притеснение или проблем
пред всеки от членовете на ръководството или чрез някой от каналите
на Инструмента за подаване на сигнал.
Контакт

Сигналите се разглеждат възможно най-поверително. Можете да изберете
да изразите притеснения анонимно до степента, разрешена от закона.

Подадените сигнали обикновено се разглеждат в рамките на 24 – 48 часа
след получаване.
Преглед

Вашият въпрос, проблем или съмнение ще бъдат насочени към
съответната група(и) според естеството на ситуацията.

Възможно е разследващият да се свърже с вас, за да събере повече
информация във връзка с подадения от вас сигнал.
Разследване

Пълното разследване може да отнеме между една седмица и няколко
месеца.

Когато е възможно, ще получите информация за хода на разследването
и за предприетите действия.
Приключване
На Случая

Въпреки това от съображения за поверителност е възможно да не
получите допълнителна информация за изхода от разследването.
MetLife не толерира ответни репресивни действия под каквато и да е форма. Ако смятате,
че срещу вас са предприети репресивни действия, трябва незабавно да съобщите за това.
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