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Conducerea noastră
La MetLife, nu lucrăm pentru o companie, pur și simplu. Continuăm o moștenire.
De mai bine de 150 de ani, ajutăm oamenii să-și protejeze familiile și finanțele, astfel
încât să își poată atinge întregul potențial.
În baza acestei moșteniri, clienții noștri se așteaptă ca lucrurile să meargă bine. Mai mult
decât atât, ei se așteaptă să facem lucrurile așa cum trebuie, demonstrând în continuare
onestitatea, integritatea și respectul care au definit această companie din 1868.
Codul de etică în afaceri MetLife ne ajută să ne punem în practică valorile în relația
cu fiecare client, în fiecare zi. Ne ajută să navigăm într-un mediu aflat în continuă
schimbare, respectând în același timp cele mai înalte standarde profesionale. Din
aceste motive, Codul reprezintă fundamentul culturii noastre, al identității noastre și
al succesului nostru pe termen lung.
Fiecare dintre noi este un ambasador pentru MetLife, ceea ce înseamnă că fiecare
dintre noi contribuie la reputația acestei companii. În acest sens, vă rugăm să citiți,
să înțelegeți și să aplicați toate aspectele Codului nostru în activitatea de zi cu zi și, în
plus, să vorbiți deschis dacă observați vreodată acțiuni care intră în conflict cu valorile
și standardele noastre.
MetLife s-a schimbat mult în ultimul secol și jumătate. Singura constantă a fost
calitatea oamenilor noștri și angajamentul lor față de scopul nostru. Suntem
întotdeauna alături de dvs., construind un viitor mai bun.

Michel Khalaf
Președinte și CEO
MetLife

3 | CODUL DE ETICĂ ÎN AFACERI

PROTEJAREA
ACTIVELOR NOASTRE

DESERVIREA
COMUNITĂȚII NOASTRE

CUPRINS

ASUMAREA
CODULUI NOSTRU

GRIJA PENTRU
COLEGII NOȘTRI

PROTEJAREA
MODULUI NOSTRU
DE A FACE AFACERI

PROTEJAREA
ACTIVELOR NOASTRE

DESERVIREA
COMUNITĂȚII NOASTRE

Istoria grupului
De peste 150 de ani, MetLife se ocupă
cu asigurarea unui viitor mai bun pentru
oamenii din întreaga lume. Indiferent
dacă sunteți nou venit în MetLife sau
cunoașteți deja moștenirea noastră
bogată, suntem mândri să vă împărtășim
bazele pe care a fost construită
compania MetLife.

Anii 1900 - O asistentă în
vizită în casa unei familii.
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Metropolitan Life Insurance Company (MetLife) a
fost fondată în New York la 24 martie 1868 - înainte
de invenția telefonului, înainte ca lumina electrică
să fie utilizată pe scară largă și înainte de apariția
automobilului pe benzină. Primul nostru birou era
alcătuit din două camere, un spațiu care cu greu
ajungea pentru cei șase angajați din acel moment.
La început, MetLife s-a concentrat pe asigurările de
viață. În 1871, MetLife a început să ofere asiguraților
informații despre sănătate și igienă, o tradiție care s-a
menținut până în zilele noastre. În 1879, am devenit
prima companie de asigurări din America care a oferit
asigurări industriale. Asigurările industriale ofereau
sprijin financiar în cazul decesului salariatului și erau
ușor de obținut și accesibile. Spre deosebire de alte
polițe de asigurare, acest tip de asigurare era emis
pentru sume relativ mici, iar primele erau încasate
săptămânal sau lunar la domiciliul asiguratului. În
1880, MetLife ajunsese să semneze 700 de noi
polițe industriale pe zi. Și totuși, pentru a asigura
atmosfera familiară și contactul personal, agenții noștri
vizitau fiecare asigurat în aceeași zi și la aceeași oră,
în fiecare săptămână.

În 1909, MetLife și-a asumat un rol activ în promovarea
rolului social al asigurărilor, prin demararea unui program
umanitar neobișnuit și expansiv, cu scopul de a oferi sprijin
celor defavorizați. Cel mai important proiect rezultat
din acest program a fost Serviciul de asistență medicală
la domiciliu oferit de MetLife, care a funcționat între
1909 și 1953. Asistentele medicale distribuiau informații
importante despre sănătate și curățenie; s-a obținut astfel
o creștere a bunăstării familiilor defavorizate și o reducere
a ratei mortalității pentru bolile contagioase, cum ar fi
tuberculoza.
MetLife a jucat un rol important în mai multe evenimente
istorice majore, printre care seismul și incendiul din
San Francisco din 1906, scufundarea Titanicului în 1912
și intrarea Americii în Primul Război Mondial în 1917. În
toate aceste cazuri, MetLife a fost prima companie de
asigurări care acționat: a plătit cu promptitudine cererile
de despăgubire și a contribuit uneori în mod direct la
eforturile de atenuare a efectelor acestor crize.
Și în prezent, MetLife continuă să desfășoare afaceri
în mod etic și transparent, punând mereu clienții pe
primul loc și continuând în aceeași manieră profesionistă.
Achiziția Alico din 2010 a extins foarte mult amprenta
globală a MetLife. Astăzi activăm în peste 44 de țări
din întreaga lume și avem peste 48.000 de angajați.
Ajutăm familiile, întreprinderile și comunitățile nu doar să
supraviețuiască, dar și să prospere. Să privim înapoi cu
mândrie la ce am construit împreună și înainte, la ceea
ce putem realiza în continuare.

1906 - Asigurații MetLife după
cutremurul din San Francisco.
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Cunoașteți-vă responsabilitățile
Moștenirea MetLife continuă cu
angajații săi. Etica și integritatea stau
la baza activității noastre la MetLife.
Am muncit din greu pentru a crea o
cultură în care fiecare angajat își asumă
responsabilitatea pentru acțiunile sale și
adoptă o mentalitate a responsabilității.
Cu toții avem o contribuție personală
la succesul MetLife. Ca angajat
MetLife, comportamentul și deciziile
dvs. se reflectă asupra companiei.
Comportați‑vă întotdeauna într-un mod
care să demonstreze Valorile MetLife.

Codul nostru, împreună cu politicile MetLife, vă
oferă informațiile de care aveți nevoie pentru a vă
îndeplini munca într-un mod etic și în conformitate
cu legile, reglementările și standardele MetLife. Este
responsabilitatea dvs. să înțelegeți cum se aplică acestea
pentru postul pe care lucrați și deciziile pe care le luați.
•

Rezervați-vă timp pentru a citi Codul nostru și
consultați-l cât mai des pentru a înțelege mai bine
așteptările MetLife.

•

Asumați-vă responsabilitatea acțiunilor dvs. și înțelegeți
că modul în care vă comportați contează și are impact
asupra culturii etice și asupra reputației MetLife.

•

Colaborați și comunicați eficient între diferitele grupuri
din organizație.

•

Preveniți comportamentul incorect și semnalați orice
încălcare observată sau suspectată. Raportați imediat
orice îngrijorare și cooperați pe parcursul anchetei,
dacă este necesar.

•

Afirmați-vă angajamentul față de valorile și respectarea
Codului în timpul programului anual de dezvăluire a
conflictelor de interese.

•

Realizați la timp training-ul obligatoriu pentru a fi la
curent cu așteptările companiei.

Codul MetLife se aplică tuturor angajaților MetLife,
inclusiv conducerii superioare. Programul de management
al performanței MetLife promovează conduita conform
cerințelor Codului. Încălcările Codului și politicilor
MetLife sau ale legilor și reglementărilor în vigoare
pot duce la acțiuni disciplinare care pot merge până la
desfacerea contractului de muncă.
1870 - O publicație
distribuită agenților,
prin care le sunt
prezentate sarcinile
și responsabilitățile.
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Ne așteptăm ca toți cei care lucrează cu MetLife,
indiferent dacă sunt angajați sau terți desemnați, să
acționeze într-un mod aflat în concordanță cu valorile
și standardele noastre.

Ce-ar fi dacă?
Ce trebuie să fac dacă există un
conflict între prevederile Codului
și legile și reglementările locale?
Dacă aveți întrebări, adresați-vă
Departamentului Juridic.

1914 - Pregătire pe teren.

Aflați mai multe
 ortalul global de etică
P
Întrebări? Contactați:
Departamentul global
de etică
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Cunoașteți-vă responsabilitățile
ca manager
În calitate de manager la MetLife,
modul în care luați decizii, gestionați
preocupările și opiniile conflictuale
sau abordați problemele nepopulare
influențează încrederea pe care o
au angajații în dvs. Sunteți un factor
de influență, iar comportamentul și
interacțiunile dvs. cu angajații contează.
Deciziile pe care le luați influențează
performanțele și satisfacția angajaților
dvs. Este esențial să reprezentați
un exemplu prin demonstrarea
angajamentului dvs. față de Codul
și valorile noastre și să le oferiți
subordonaților dvs. posibilitatea de a
face același lucru. Este responsabilitatea
dvs. să promovați o cultură a eticii și să
creați un mediu în care angajații să se
simtă în siguranță și să poată discuta cu
dvs. despre orice îngrijorări sau întrebări.
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Ca manager, sunteți foarte vizibil; angajații vă observă
comportamentele și le imită. Asigurați-vă că setați tonul
etic adecvat și că acțiunile dvs. reflectă ceea ce spuneți.
•

Acționați ca model, demonstrând standardele din
Codul nostru, comportându-vă conform valorilor
noastre și încurajându-i pe angajați să facă la fel.

•

Creați un mediu în care angajații să se simtă confortabil
și susținuți atunci când vorbesc deschis și vă comunică
întrebările și preocupările lor.

•

Nu pedepsiți niciodată (direct sau indirect) un angajat
pentru că și-a făcut cunoscute preocupările cu bună
credință sau pentru că a sprijinit o anchetă. Asigurați-vă
că toată lumea știe că vă așteptați ca și ei să procedeze
la fel.

PROTEJAREA
ACTIVELOR NOASTRE

DESERVIREA
COMUNITĂȚII NOASTRE
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Luați decizii etice
La MetLife, ne străduim să facem ceea
ce este în avantajul părților interesate,
ceea ce poate însemna să mergem
chiar mai departe decât ni se impune
prin lege. Suntem cu toții responsabili
să luăm decizii etice în fiecare zi, dar
„cel mai bun lucru pe care trebuie să îl
facem” poate că nu este întotdeauna
clar. Prioritățile conflictuale sau presiunile
de zi cu zi ne pot face să ne punem la
îndoială judecata.
Dar nu sunteți singuri. Codul și valorile
MetLife sunt aici pentru a vă ajuta să
luați decizii etice.
Deși Codul nu oferă răspunsuri pentru toate situațiile,
vă poate ajuta să luați decizii care să respecte principiile
noastre și să ne protejeze oamenii și reputația. Folosiți
resursele disponibile, aveți încredere în judecata dvs.
și căutați îndrumări dacă aveți nevoie de asistență
suplimentară.

În calitate de angajat, aveți dreptul la etică
personală, dar etica de afaceri MetLife trebuie să
vă ghideze deciziile și conduita profesională.
Etica personală
reprezintă valorile,
credințele și judecățile
care vă caracterizează
pe DVS. personal.
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Etica în afaceri reprezintă
valorile, principiile și
standardele MetLife care
trebuie respectate de
toți angajații.

Acțiunea
este legală?

Respectă Codul
și politicile
noastre?

Ne reflectă
valorile și cultura?
NU SUNTEȚI SIGUR CARE
ESTE ALEGEREA CORECTĂ?
URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI
VĂ VOR AJUTA ATUNCI
CÂND VĂ CONFRUNTAȚI
CU DECIZII DIFICILE.

Este în interesul
părților interesate și
al clienților noștri?

Acțiunea va părea
corectă în ochii
opiniei publice?

DACĂ RĂSPUNSUL LA ORICARE
DINTRE ACESTE ÎNTREBĂRI ESTE „NU”,
ATUNCI NU O FACEȚI. ACȚIUNEA AR
PUTEA AVEA CONSECINȚE GRAVE
PENTRU DVS. ȘI PENTRU METLIFE.
DACĂ NU SUNTEȚI SIGUR, ESTE MAI
BINE SĂ VĂ ADRESAȚI MANAGERULUI
DVS., DEPARTAMENTULUI
DE CONFORMITATE SAU
DEPARTAMENTULUI GLOBAL DE
ETICĂ, PENTRU ÎNDRUMĂRI.

Ce-ar fi dacă?
Familia, prietenii
și comunitatea
dvs. ar aproba-o?

Simțiți că
acțiunea este
corectă?

Ce trebuie să faceți dacă un client
depune o cerere care nu se califică
pentru plată, dar dvs. vă pare rău
pentru client și doriți să îl plătiți?
MetLife are politici și proceduri
clare pentru plata despăgubirilor.
În această situație, respectarea
sentimentelor personale v-ar
determina să încălcați politicile
MetLife.
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Grija pentru
colegii noștri

În această secțiune:

Promovarea egalității de șanse
pentru toată lumea
Respectați-i pe ceilalți

Spuneți lucrurilor pe nume!
Nu tolerați represaliile
Promovați siguranța la locul de muncă
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Promovarea egalității de șanse pentru toată lumea
La MetLife, ne concentrăm pe atragerea,
dezvoltarea și păstrarea angajaților cu
abilități, talente, origini și experiențe
diverse. Diferențele noastre ne permit
să inovăm și să reușim în misiunea
noastră de a deservi persoane, familii,
întreprinderi și comunități din întreaga
lume. Politica noastră este să asigurăm
oportunități egale de angajare și
avansare pentru toate persoanele care
lucrează la MetLife.
Respectăm toate legile aplicabile din domeniul muncii
și ne angajăm să oferim un mediu de lucru divers și
inclusiv, fără nicio formă de hărțuire și discriminare,
indiferent dacă aceasta s-ar baza pe rasă, culoare, religie,
sex, orientare sexuală, identitate sau expresie de gen,
vârstă, dizabilitate, origine națională, stare civilă sau
statut de parteneriat civil, informații genetice, statut de
cetățenie, situație militară sau orice altă caracteristică
protejată de lege.
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Aflați mai multe
 galitatea de șanse
E
la angajare și politica
anti-hărțuire

1877 - Carrie Foster, prima
noastră angajată de sex feminin.
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Respectați-i pe ceilalți
MetLife se străduiește să dezvolte
o cultură a muncii în care angajații
să se simtă implicați, motivați și
inspirați în fiecare zi. Această cultură
ne încurajează să ascultăm și să
răspundem la ideile și nevoile altora.
Deschiderea și curajul nostru de a
îmbrățișa puncte de vedere diferite
și de a primi schimbările cu brațele
deschise, va genera un mediu de lucru
caracterizat prin diversitate, incluziune
și colaborare. Toți angajații MetLife
trebuie să își asume și să promoveze
cultura respectului și incluziunii.

Aflați mai multe
D
 eclarație privind locul de
muncă (global)
D
 iversitate și incluziune (global)
R
 elații cu angajații (doar SUA)
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Ne demonstrăm angajamentul față de incluziune și
colaborare, acționând profesionist și tratându-ne unii pe
alții cu respect și amabilitate. Orice comportament rău
intenționat, obscen, amenințător sau intimidant perturbă
mediul de muncă sigur și productiv pe care ne străduim
să-l creăm în fiecare zi. În calitate de angajați ai MetLife,
obiectivul nostru ar trebui să fie să ne comportăm
întotdeauna într-un mod care să sprijine și să încurajeze
un mediu de muncă sigur, fără hărțuire sau discriminare.
Dacă vă confruntați sau asistați la un comportament care
nu este în concordanță cu principiile MetLife sau încalcă
politicile MetLife, este de datoria dvs. să luați atitudine și
să raportați acest lucru.
Hărțuirea poate fi un tip de discriminare dacă se bazează
pe o caracteristică personală protejată a unei persoane.
Totodată, hărțuirea se poate manifesta sub formă de
comentarii sau comportamente nedorite, jignitoare sau
degradante, acțiuni de intimidare sau agresiuni de orice
tip. Hărțuirea de orice fel este determinată de percepția
rezonabilă a acțiunilor dvs. de către ceilalți, indiferent
de intenția dvs. reală. Toate formele de hărțuire încalcă
Codul și politicile aplicabile MetLife și, în plus, pot fi
și ilegale. Acțiunile sau cuvintele care îi hărțuiesc sau
intimidează pe alții sunt strict interzise și nu vor fi tolerate.
Dacă aveți cunoștință de situații care implică aceste
comportamente, raportați-le imediat.

Fiecare dintre noi are responsabilitatea de a se
asigura că locul său de muncă este un mediu
primitor, lipsit de hărțuire. Hărțuirea poate lua
numeroase forme și poate include următoarele
comportamente (fără a se limita la acestea):
•

Comentarii despre o caracteristică personală care
nu sunt binevenite, sunt ofensatoare sau degradante.

•

Observații explicite sau degradante despre
aspectul unei persoane.

•

Avansuri sexuale nedorite sau cereri repetate de
întâlniri romantice.

•

Imagini, mesaje sau glume care pot fi considerate
degradante sau jignitoare pe baza unei
caracteristici personale.

•

Contact fizic nedorit.
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Spuneți lucrurilor pe nume!
Aveți nevoie de curaj pentru a ieși în față
și a spune ceea ce gândiți. Respectați
Codul și valorile noastre pentru a putea
raporta și a cere altora să raporteze
toate problemele și preocupările apărute.
Nu trebuie să cunoașteți toate detaliile
sau să fiți absolut sigur că ceva nu este în
regulă pentru a raporta o îngrijorare sau
încălcare a Codului nostru, a politicilor
noastre sau a legilor și regulamentelor.

Înțelegeți cât este de important să luați atitudine!
•

Luând atitudine, oferiți companiei MetLife posibilitatea
de a corecta o problemă și de a îmbunătăți situația.

•

Dacă oamenii care au putere de decizie nu știu
că ceva este în neregulă, nu pot lua măsuri pentru
remedierea problemei.

•

Dacă problemele și preocupările nu sunt escaladate,
încrederea în MetLife poate scădea, ceea ce dăunează
reputației și credibilității noastre.

Ar trebui să raportați folosind metoda cu care vă simțiți
confortabil. Vă recomandăm să vă adresați mai întâi
managerului dvs. Managerul este probabil în cea mai
bună poziție pentru a înțelege îngrijorarea dvs. și pentru
a lua măsurile adecvate. Dacă nu doriți să discutați
cu managerul sau cu orice alt manager de la un nivel
superior, mai aveți la dispoziție următoarele resurse:
•

Instrumentul de raportare

•

Unitatea de investigații speciale

•

Departamentul de conformitate local sau regional

•

Departamentul local sau regional de Resurse umane
sau Relații cu angajații

•

Departamentul global de etică

Toate sesizările sunt luate în serios și vor fi cercetate
și abordate în mod adecvat. Este posibil să nu aflați
întotdeauna rezultatul sesizării dvs. Din cauza problemelor
de confidențialitate, informațiile vor fi comunicate numai
în măsura în care cunoașterea lor este absolut necesară
și uneori, doar persoanelor implicate direct în luarea unei
decizii. Toți angajații MetLife sunt obligați să coopereze
în investigații.
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Vă puteți raporta îngrijorările în mod anonim,
în măsura permisă de lege.

Sfat pentru manageri!
Ce trebuie să faceți după ce un angajat vă
raportează o problemă:
•

Asigurați-vă că problema este raportată
sau raportați-o chiar dvs. prin metodele
corespunzătoare.

•

Mențineți nivelul de confidențialitate maxim posibil.

•

Abțineți-vă de la efectuarea unei investigații pe
cont propriu.

•

Rămâneți la dispoziția anchetatorilor și a tuturor
angajaților implicați în anchetă.

•

Aveți grijă să nu faceți speculații cu privire la
rezultatul investigației.

•

Accesați resursele adecvate dacă aveți nevoie de
informații și îndrumări.

Aflați mai multe
Instrumentul de
raportare
Ce se întâmplă când
fac o sesizare?

CUPRINS

ASUMAREA
CODULUI NOSTRU

GRIJA PENTRU
COLEGII NOȘTRI

PROTEJAREA
MODULUI NOSTRU
DE A FACE AFACERI

PROTEJAREA
ACTIVELOR NOASTRE

DESERVIREA
COMUNITĂȚII NOASTRE

Nu tolerați represaliile
MetLife se angajează să prevină și să
combată represaliile pentru a-ți proteja
angajații. MetLife interzice orice
formă de represalii împotriva unui
angajat care a făcut de bună credință
o sesizare sau care contribuie la o
investigație cu privire la o potențială
încălcare a Codului nostru, a politicilor
noastre sau a legilor și regulamentelor.
Dacă v-ați confruntat sau știți pe cineva care s-a
confruntat cu asemenea represalii, vă rugăm să
raportați imediat.
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Sfat pentru manageri!
Nu vă angajați niciodată în represalii și împiedicați
orice formă de represalii împotriva altora. Acțiunile
dvs. sunt vizibile pentru angajați. Cunoașteți
acțiunile care sunt considerate a fi represalii și
evitați-le. Spuneți-le angajaților că pot veni la dvs.
dacă suspectează că au loc represalii împotriva lor
sau a altei persoane și vă veți trata asemenea situații
în mod adecvat și discret.
În calitate de manageri, este important să le arătăm
angajaților noștri că ne-am angajat să creăm un
mediu de lucru fără represalii. Analizați-vă cu atenție
propriile acțiuni în relațiile cu angajații care au
raportat o problemă sau au participat la o anchetă.

Exemplele de represalii directe includ (fără a se
limita la acestea):
•

Amenințarea, discriminarea sau hărțuirea unui
angajat.

•

Demiterea sau desfacerea contractului unui angajat
fără motiv.

•

Acordarea unei evaluări negative nejustificate sau
nefondate.

•

Scăderea beneficiilor fără motiv.

•

Eliminarea unor beneficii sau oportunități de instruire.

Exemplele de represalii indirecte (sau soft) includ
(fără a se limita la acestea):
•

Atribuirea unui loc de muncă nepopular sau
creșterea arbitrară a volumului de muncă pentru o
persoană.

•

Tăinuirea de informații sau excluderea cuiva de la
întâlniri, evenimente sau discuții.

•

Nerecunoașterea meritelor pentru munca depusă.

•

Stabilirea unor termene limită nerealiste pentru a
provoca eșecul unui angajat.

•

Ignorarea sau refuzul unui manager de a se întâlni
cu angajatul, vorbindu-i laconic sau nepoliticos
sau acționând în moduri care jenează persoana
respectivă.

CUPRINS

ASUMAREA
CODULUI NOSTRU

GRIJA PENTRU
COLEGII NOȘTRI

PROTEJAREA
MODULUI NOSTRU
DE A FACE AFACERI

Promovați siguranța la locul
de muncă
MetLife se angajează să protejeze
siguranța și bunăstarea tuturor
persoanelor la locul de muncă și online.
Ca atare, deținerea de arme la locul de
muncă, amenințările, comportamentul
amenințător sau agresiv, urmărirea,
hărțuirea sau alte acte de violență
împotriva angajaților, vizitatorilor,
clienților sau a oricăror persoane pe
proprietatea MetLife sau în timp ce
acestea sunt implicate în afaceri cu
compania nu vor fi tolerate. Dacă aveți
cunoștință de situații care implică aceste
comportamente, raportați-le imediat.

MetLife va concedia orice persoană care se manifestă la
locul de muncă în modurile enumerate mai sus. Încălcările
acestei politici vor duce la acțiuni disciplinare care pot
merge până la desfacerea contractului de muncă. Deși
legile cu privire la deținerea personală a armelor de foc
variază, MetLife interzice armele de foc la sediile sale,
inclusiv în parcări, în măsura permisă de lege.
MetLife va investiga imediat și în mod adecvat orice
incidente violențe sau amenințări cu violența în
conformitate cu politicile și legile aplicabile. Incidentele
raportate vor fi tratate cât mai confidențial posibil.
MetLife își rezervă dreptul de a raporta astfel de situații
autorităților de aplicare a legii și/sau de a notifica agențiile
care oferă asistență medicală, psihologică sau de altă
natură, după caz.

Aflați mai multe
Centrul de
operațiuni de
securitate MetLife
(MSOC)
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PROTEJAREA
ACTIVELOR NOASTRE

DESERVIREA
COMUNITĂȚII NOASTRE

CUPRINS

ASUMAREA
CODULUI NOSTRU

GRIJA PENTRU
COLEGII NOȘTRI

PROTEJAREA
MODULUI NOSTRU
DE A FACE AFACERI

PROTEJAREA
ACTIVELOR NOASTRE

DESERVIREA
COMUNITĂȚII NOASTRE

Protejarea
modului nostru
de a face afaceri
În această secțiune:

Evitați conflictele de interese
Comunicați cu atenție
Vindeți produsele și serviciile
noastre în mod etic

Preveniți și combateți luarea de
mită și corupția

Concurați corect

Nu tranzacționați titluri de valoare
Preveniți și combateți spălarea banilor atunci când cunoașteți informații
materiale non- publice
Implicați-vă în mod responsabil în
activități politice și guvernamentale

CUPRINS

ASUMAREA
CODULUI NOSTRU

GRIJA PENTRU
COLEGII NOȘTRI

PROTEJAREA
MODULUI NOSTRU
DE A FACE AFACERI

PROTEJAREA
ACTIVELOR NOASTRE

DESERVIREA
COMUNITĂȚII NOASTRE

Evitați conflictele de interese
În calitate de angajați MetLife, nu
trebuie să punem niciodată câștigul sau
beneficiul personal înaintea intereselor
MetLife, ale clienților noștri și ale
altor părți interesate. Un conflict de
interese apare atunci când interesele
dvs. personale interferează sau par să
interfereze cu abilitatea dvs. de a fi
obiectiv sau de a vă îndeplini rolul la
MetLife. Aici sunt incluse situațiile în care
ceea ce este în interesul dvs. personal
nu este în interesul companiei MetLife,
al clienților MetLife sau al altor părți
interesate. Este important să înțelegem
că un conflict de interese poate exista
chiar dacă nu se întâmplă nimic incorect
sau lipsit de etică.
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Avem un angajament față de MetLife, față de clienții
noștri și unii față de ceilalți să acționăm cu integritate și
să fim responsabili. Toți angajații MetLife sunt obligați să
dezvăluie toate conflictele de interese reale, percepute și
potențiale prin intermediul programului nostru de dezvăluire
a conflictelor de interese și să coopereze cu orice planuri
sau investigații ale managementului care ar rezulta dintr-o
asemenea dezvăluire. Prin dezvăluirea acestor informații,
protejați toate părțile implicate (compania MetLife, clienții
noștri, colegii dvs. și pe dvs. înșivă), permițând MetLife să
minimizeze orice daună care ar putea rezulta din asemenea
conflicte, inclusiv pierderea încrederii, credibilității sau
reputației MetLife. Rețineți: o situație de conflict de interese
nu constituie neapărat o încălcare a politicii MetLife, dar
nedezvăluirea imediată a unui potențial conflict de interese
constituie întotdeauna o încălcare a Codului nostru.

Există trei tipuri de conflicte de interese: real,
perceput și potențial.
•

Un conflict de interese real este un conflict direct
între interesele dvs. personale și obligațiile și
responsabilitățile curente și/sau capacitatea dvs.
de a fi obiectiv în rolul dvs. din cadrul MetLife.

•

Un conflict de interese perceput este o situație
în care se creează aparența că interesele dvs.
personale ar influența în mod necorespunzător
îndeplinirea îndatoririlor și responsabilităților dvs.
și/sau capacitatea dvs. de a fi obiectiv în rolul dvs.
din cadrul MetLife.

•

Un conflict de interese potențial este un conflict
care poate apărea în viitor între interesele dvs.
personale și îndatoririle și responsabilitățile dvs.
și/sau capacitatea dvs. de a fi obiectiv în rolul dvs.
din cadrul MetLife.

Sfat pentru manageri!
Managerii au următoarele responsabilități în
gestionarea conflictelor de interese:
•

Asigurați-vă că toți angajații pe care îi
supervizați dezvăluie potențialele conflicte
de interese la timp.

•

Examinați și aprobați toate divulgările de
conflictele de interese transmise de angajații dvs. în
instrumentul de dezvăluire a conflictelor de interese.

•

Escaladați conflictele dezvăluite la un nivel
superior, pentru revizuire, dacă este necesar.

•

Dacă este necesar, creați un plan de management
și obțineți aprobarea tuturor părților interesate,
apoi asigurați-vă că angajatul respectă cerințele
formulate.

1901 - Angajații de la sediul central
de pe Coasta Pacificului.

CUPRINS

ASUMAREA
CODULUI NOSTRU

GRIJA PENTRU
COLEGII NOȘTRI

PROTEJAREA
MODULUI NOSTRU
DE A FACE AFACERI

PROTEJAREA
ACTIVELOR NOASTRE

DESERVIREA
COMUNITĂȚII NOASTRE

Evitați conflictele de interese (continuare)
Dacă aveți îndoieli cu privire la dezvăluirea unei activități
pe care o desfășurați în afara companiei, unei relații
personale sau a oricărei alte situații, încercați să priviți
lucrurile din perspectiva unui străin. Dacă un străin ar
crede că există un conflict de interese, atunci cel mai bine
este să dezvăluiți informațiile. Nu uitați că nedezvăluirea
unei situații potențiale de conflict constituie o încălcare
a Codului nostru. Dacă nu știți sigur dacă o anumită
situație constituie sau nu un conflict de interese, apelați
la managerul dvs. sau la departamentul global de etică,
pentru îndrumare.

Ce-ar fi dacă?

Ce-ar fi dacă?

Ce ar trebui să faceți dacă vi
s-ar solicita să fiți membru într-un
consiliu de administrație?

Ce ar trebui să știți atunci
când intenționați să candidați
la o funcție publică?

Angajații pot fi invitați uneori să fie
membri în consilii de administrație
sau consilii consultative ale altor
organizații, inclusiv întreprinderi cu
scop lucrativ, organizații non-profit
și agenții guvernamentale.

Ca angajat al MetLife, puteți candida
pentru o funcție publică la nivel
național, regional sau local și puteți
deține o funcție publică în care ați
fost numit sau ales, la nivel național,
regional sau local. Cu toate acestea,
nu puteți candida pentru o funcție
politică aleasă și nici nu puteți deține
o funcție politică în care ați fost ales
sau numit, în numele MetLife sau ca
reprezentant al MetLife.

Înainte de a accepta orice
asemenea poziție, indiferent dacă
o faceți în nume personal sau
oficial, vă rugăm să contactați
partenerul global pentru
comunicații pentru a discuta
despre oportunitatea respectivă.

Vă rugăm să contactați
departamentul global de relații
guvernamentale pentru a depune o
cerere pentru a candida sau ocupa
o funcție publică, precum și pentru
orice întrebări despre candidatură
sau deținerea unei funcții publice.

Aflați mai multe
 ortalul global de etică
P
Instrumentul
de dezvăluire a
conflictelor de
interese
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ASUMAREA
CODULUI NOSTRU

CUPRINS

GRIJA PENTRU
COLEGII NOȘTRI

PROTEJAREA
MODULUI NOSTRU
DE A FACE AFACERI

PROTEJAREA
ACTIVELOR NOASTRE

DESERVIREA
COMUNITĂȚII NOASTRE

Comunicați cu atenție
Atunci când comunicăm cu părți
externe, trebuie să protejăm reputația și
marca MetLife. În comunicările noastre
trebuie să avem grijă să expunem clar
standardele și principiile relevante pentru
succesul MetLife.
Nu uitați că nu trebuie să faceți niciodată
declarații sau să vorbiți în numele
MetLife, cu excepția cazului în care
sunteți autorizat în mod specific. Tot ce
înseamnă media (interviuri, comunicate
de presă), declarații publice, activități
de Thought Leadership, precum și
invitarea unor conferențiari externi la
MetLife, necesită aprobarea conducerii
superioare. Vă rugăm să contactați
imediat partenerul global pentru
comunicații pentru orice problemă sau
întrebare legată de media.

Aflați mai multe
P
 olitici de
implicare a
părților interesate

18 | CODUL DE ETICĂ ÎN AFACERI

Respectați liniile directoare generale referitoare la
situațiile care pot apărea atunci când comunicați cu
terți prin social media sau alte mijloace:
•

Fiți transparent. Menționați întotdeauna în mod
explicit că opiniile dvs. vă aparțin și nu reflectă
poziția companiei MetLife. Când discutați sau
susțineți acțiunile companiei MetLife, identificați-vă
întotdeauna ca angajat.

•

Procedați cu atenție. Nu dezvăluiți niciodată informații
proprietare, financiare sau alte informații confidențiale
care aparțin MetLife sau unor terți fără autorizația
corespunzătoare.

•

Comportați-vă respectuos. Nu postați niciodată nimic
rău, obscen, amenințător, intimidant sau disprețuitor la
adresa clienților, terților sau produselor MetLife și nici
materiale sau mesaje care pot fi interpretate drept acte
de hărțuire sau discriminare.

•

Fiți sincer. Fiți sincer și precis în afirmații atunci când
postați sau distribuiți informații. Dacă faceți o greșeală,
corectați-o rapid. Nu propagați niciodată informații sau
zvonuri despre care știți că sunt false despre MetLife,
angajați, clienți, persoane care lucrează în numele
MetLife, despre concurenții noștri sau despre alți terți.

Comunicările interne sunt la fel de importante ca
cele externe. Respectați Codul și politicile noastre,
precum și legile, atunci când comunicați intern,
pentru a proteja informațiile MetLife.

Nu utilizați rețelele de socializare sau alte mijloace
de comunicații externe pentru a solicita încheierea
unor afaceri, pentru a promova produsele, serviciile
sau marca MetLife și nu vă angajați în discuții despre
chestiuni financiare legate de activitatea MetLife,
cu excepția cazului în care fac parte dintr-un program
aprobat de companie.

CUPRINS

ASUMAREA
CODULUI NOSTRU

GRIJA PENTRU
COLEGII NOȘTRI

PROTEJAREA
MODULUI NOSTRU
DE A FACE AFACERI

PROTEJAREA
ACTIVELOR NOASTRE

DESERVIREA
COMUNITĂȚII NOASTRE

Vindeți produsele și serviciile
noastre în mod etic
„Practicile de vânzare” înseamnă orice
activitate desfășurată de către sau
în numele MetLife pentru a influența
decizia clientului cu privire la un produs
sau serviciu.
MetLife a stabilit o cultură a vânzării
etice care se concentrează pe tratarea
corectă a clientului. Codul și politicile
noastre, precum și cadrul legal, ne
ajută să ne desfășurăm afacerile într-o
manieră care să asigure corectitudinea,
claritatea și transparența. Practicile
noastre de vânzări etice consolidează
reputația MetLife și ne ajută să câștigăm
încrederea și loialitatea clienților noștri,
precum și privilegiul de a ne alătura
acestora în călătoria lor financiară.
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Pentru a ne comporta în concordanță cu standardele și
valorile noastre, trebuie să:
•

Vă ascultați clienții.

•

Faceți doar afirmații bazate pe fapte, adevărate
și exacte.

•

Vă asigurați că produsele dezvoltate și comercializate
sunt adecvate pentru clienții vizați.

•

Oferiți clienților noștri libertatea de a alege produse
sau servicii adecvate.

•

Instruiți reprezentanții noștri de vânzări să sfătuiască în
mod corespunzător clienții și să mențină standardele
înalte ale MetLife.

Aflați mai multe
 olitica globală de
P
vânzări a MetLife

CUPRINS

ASUMAREA
CODULUI NOSTRU

GRIJA PENTRU
COLEGII NOȘTRI

PROTEJAREA
MODULUI NOSTRU
DE A FACE AFACERI

Preveniți și combateți luarea de
mită și corupția
MetLife se angajează să desfășoare
afaceri în mod echitabil, onest și deschis
și a adoptat o politică de toleranță zero
față de toate formele de mită și corupție
comise de angajații MetLife sau de
către terții care acționează pentru sau în
numele MetLife. Mai simplu spus, mita și
corupția nu sunt niciodată acceptate.
Indiferent de legislația sau practicile locale, MetLife
interzice cu strictețe angajaților să ofere plăți „de
facilitare” sau cadouri de valoare cu intenția de a influența
destinatarul să acționeze necorespunzător. Acțiunile
improprii includ plățile de facilitare pentru accelerarea
unor formalități de rutină, plățile pentru obținerea sau
păstrarea contractelor sau cele pentru asigurarea unui
avantaj comercial necuvenit. Această interdicție se aplică
indiferent dacă este vorba de oficiali guvernamentali,
clienți sau alți terți.

PROTEJAREA
ACTIVELOR NOASTRE

DESERVIREA
COMUNITĂȚII NOASTRE

Preveniți și combateți
spălarea banilor
Pentru a păstra încrederea clienților și a terților, este
vital ca, în calitate de angajați ai MetLife, să păstrăm o
distanță cât mai mare față de orice practici de corupție.
Ne-am angajat să ne desfășurăm afacerile onest, echitabil
și transparent. Practicile de corupție pot constitui, de
asemenea, încălcări serioase ale legilor penale și civile
anti-mită și anticorupție din țările în care ne desfășurăm
activitatea și pot avea consecințe grave.
Legile și reglementările europene și americane privind
sancțiunile economice interzic furnizarea directă sau
indirectă de servicii, precum și desfășurarea oricăror
tipuri de tranzacții cu persoanele fizice, entitățile, țările
sau guvernele supuse sancțiunilor. Politicile și procedurile
de respectare a sancțiunilor MetLife sunt concepute
pentru a respecta reglementările locale privind sancțiunile
economice. Aveți responsabilitatea să cunoașteți și să
respectați politicile și procedurile care vi se aplică.
Înainte de a oferi sau accepta cadouri și produse
sau servicii de divertisment de orice fel, trebuie să
consultați politica globală anticorupție, precum și
politicile și legile locale.

Spălarea banilor este procesul prin
care veniturile provenite din activității
infracționale sunt făcute să pară legitime.
Spălarea banilor se realizează în general în trei etape:
•

 lasarea numerarului sau a altor active în sistemul
P
financiar.

•

„Pierderea urmei” activelor prin mutarea succesivă
între mai multe conturi sau instituții financiare.

•

Integrarea activelor în economia legală.

Pentru a preveni spălarea banilor, trebuie să fim atenți și
să facem toate verificările necesare („due dilligence”)
asupra potențialilor noștri clienți și a altor terți. În calitate
de angajați MetLife, este important să luăm atitudine
atunci când ceva ne stârnește bănuielile sau pare
în neregulă.

Cele trei tipuri principale de acte de corupție sunt: mita
directă, mita indirectă și șantajul.
•

Mita directă - oferirea, acordarea, solicitarea sau
primirea de cadouri de valoare cu scopul de a influența
acțiunile altei persoane sau entități.

•

Mita indirectă - O formă negociată de mită în care
plata se efectuează către un terț care a intermediat o
tranzacție sau o altă situație.

•

Șantajul - Utilizarea amenințărilor sau a forței pentru a
obține bani, bunuri sau servicii.
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Dacă suspectați existența unor activități de luare sau
dare de mită, corupție sau spălare de bani, raportați‑le
imediat prin canalele corespunzătoare. Dacă aveți
întrebări, contactați Unitatea globală pentru infracțiuni
financiare.

Aflați mai multe
 olitica globală
P
anticorupție
Politica globală
împotriva spălării
banilor

CUPRINS

ASUMAREA
CODULUI NOSTRU

Implicați-vă în mod responsabil
în activități politice și
guvernamentale
Atunci când interacționați cu oficiali
guvernamentali riscurile sunt crescute.
Atunci când doriți să oferiți un cadou
de valoare, direct sau indirect, oricărui
oficial guvernamental în numele
MetLife sau în nume personal, se aplică
proceduri speciale (sunt necesare
inclusiv pre-aprobări). Cele de mai
sus sunt valabile și pentru contribuțiile
politice. Consultați politica globală
anticorupție pentru îndrumare.
Activități politice și guvernamentale
•

Nu folosiți resursele MetLife (inclusiv timp, sedii sau
fonduri) pentru implicarea dvs. personală în afaceri
politice și guvernamentale.

•

Colaborarea cu oficialii guvernamentali poate obliga
MetLife și/sau angajații săi la respectarea anumitor
cerințe de reglementare. Contactați departamentul
global de relații guvernamentale înainte de orice
contact cu un oficial guvernamental sau public.

•

Este necesară aprobarea conducerii pentru
promovarea oricărei organizații caritabile externe la
locul de muncă, precum și pentru folosirea resurselor
MetLife în legătură cu orice organizație caritabilă care
implică funcționari guvernamentali și/sau oficiali aleși,
soți ai acestora sau candidații la funcții publice.
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Concurați corect
Legile concurenței, cunoscute și sub
denumirea de legi anti-trust, anti-cartel
sau anti-monopol, sunt concepute
pentru a proteja și favoriza concurența
liberă și deschisă, serviciile eficiente și
economia productivă. Toate activitățile
sau conduitele care pot afecta sau
împiedica libera concurență sunt
urmărite de organele de control. Chiar și
aparența încheierii unei înțelegeri cu un
concurent poate fi suficientă pentru a
atrage organele de control și a conduce
la sancțiuni grave. Trebuie să aveți
grijă pentru a evita chiar și încălcările
neintenționate ale acestor legi.

La MetLife, îi tratăm pe ceilalți în modul în care dorim
să fim tratați noi înșine - inclusiv pe concurenții noștri iar acest lucru înseamnă că îi tratăm cu respect. Când
discutați cu colegii sau cu clienții, subliniați aspectele
pozitive legate de MetLife și produsele și serviciile
noastre, dar nu defăimați niciodată concurența, în niciun
fel. La MetLife, concurăm viguros, cinstit și corect
și acționăm întotdeauna în conformitate cu legile și
reglementările țărilor în care activăm.
Când intrați în contact cu concurenții noștri, este mai
bine să evitați discuțiile cu privire la anumite informații de
afaceri sensibile și să întrerupeți imediat conversația dacă
sunt abordate aceste subiecte sau alte subiecte conexe.

Niciodată nu trebuie:
•

•

•

•

Aflați mai multe
Îndrumări cu privire
la legislația
anti‑trust

•

Să fixați prețurile sau condițiile de
comercializare pentru produsele și serviciile
noastre.
Să încheiați acorduri de împărțire a piețelor,
clienților sau teritoriilor.
Să încheiați acorduri de a nu concura pentru
anumiți clienți sau linii de activitate.
Să încheiați acorduri de boicotare a clienților,
furnizorilor sau altor concurenți.
Să fixați salariile sau să încheiați acorduri de
ne-ofertare a angajaților concurenței.
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Nu tranzacționați titluri de
valoare atunci când cunoașteți
informații materiale non-publice
Nu aveți voie să cumpărați sau să
vindeți titluri de valoare dacă ați aflat
informații materiale non-publice despre
respectivele titluri de valoare, indiferent
dacă sunt ale companiei MetLife
sau ale altui emitent. Infracțiunea
denumită „abuz de piață” are loc atunci
când cumpărați sau vindeți titluri în
aceste condiții. Infracțiunea denumită
„dezvăluire abuzivă a informațiilor
privilegiate” apare atunci când dezvăluiți
informații materiale non-publice cuiva
care cumpără sau vinde valori mobiliare.
Ce-ar fi dacă?
Cum știu dacă informațiile sunt materiale?
Informațiile sunt considerate „materiale” dacă ar
putea afecta prețul unui titlul de valoare sau dacă
un investitor rezonabil le-ar considera relevante
pentru a decide dacă cumpără sau vinde un titlu de
valoare. Exemplele pot include rezultate financiare,
informații despre fuziuni, achiziții sau vânzări ale
unor companii, informații despre produse sau linii de
activitate noi, precum și modificări ale conducerii
executive. Abuzul de piață și dezvăluirea abuzivă
a informațiilor privilegiate încalcă politica și legile
locale ale MetLife.
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La MetLife, păstrăm încrederea investitorilor, clienților
și terților netranzacționând valori mobiliare atunci când
cunoaștem informații materiale non-publice, precum și
prin nedezvăluirea acestor informații altora. În munca
dvs., puteți afla informații materiale non-publice despre
MetLife, despre terții asociați cu noi sau despre alte
companii. Deoarece definiția informațiilor materiale
non‑publice poate fi aplicată pe scară largă, ar trebui
să vă gândiți cu atenție înainte de a tranzacționa valori
mobiliare și să nu discutați informații sensibile sau
confidențiale despre MetLife sau alte companii cu familia,
prietenii sau partenerii de afaceri.

Aflați mai multe
 olitica MetLife
P
privind abuzul
de piață

1868 - Despre compania MLIC.

Ce-ar fi dacă?
Nu locuiesc în Statele Unite. Pot fi
penalizat pentru abuz de piață?
Da. În calitate de angajat, dacă
încălcați acest Cod sau Politica
MetLife privind abuzul de piață,
MetLife vă poate supune unor
acțiuni disciplinare care pot merge
până la desfacerea contractului
de muncă. În plus, puteți merge la
închisoare, puteți fi amendat, puteți
fi obligat să plătiți daune bănești și
puteți fi supus și altor consecințe
legale locale.

CUPRINS

ASUMAREA
CODULUI NOSTRU

GRIJA PENTRU
COLEGII NOȘTRI

PROTEJAREA
MODULUI NOSTRU
DE A FACE AFACERI

PROTEJAREA
ACTIVELOR NOASTRE

Protejarea
activelor noastre

În această secțiune:

Prelucrați cu atenție datele noastre

Protejați activele noastre

Protejați informațiile noastre cu
caracter personal

Păstrați înregistrări corecte și precise

DESERVIREA
COMUNITĂȚII NOASTRE

ASUMAREA
CODULUI NOSTRU

CUPRINS

Prelucrați cu atenție
datele noastre
Fiind o companie digitală, datele reprezintă
un activ critic pentru noi. Activitatea
noastră zilnică se bazează pe acuratețea
și calitatea datelor noastre. Sunteți
responsabil să înțelegeți tipurile de date
cu care lucrați, scopurile în care trebuie
utilizate și riscurile la care vă expuneți
atunci când le utilizați în scopuri incorecte.
Toate datele cu care lucrați trebuie
tratate cu cea mai mare atenție pentru a
le asigura integritatea în vederea utilizării
în procesele noastre. Politica noastră de
guvernanță pentru date conține îndrumări
pentru a ne asigura că datele noastre sunt
disponibile, utilizabile, de înaltă calitate și
sigure. Tratați datele clienților, angajaților
și terților noștri cu grijă.

Aflați mai multe
Politica de
guvernanță pentru
datele companiei
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Protejați informațiile noastre cu
caracter personal
MetLife și-a asumat un angajament pe
termen lung de a proteja informațiile
cu caracter personal. Clienții, angajații
și terții noștri au încredere că le vom
proteja informațiile cu caracter personal,
vom limita utilizarea acestora și le vom
respecta confidențialitatea. Informațiile
cu caracter personal sunt orice informații
care identifică sau pot identifica o
persoană, cum ar fi numele, adresa de
e-mail, codul numeric personal, numărul
de cont, informațiile medicale și ID-ul de
utilizator și parola.
MetLife desfășoară activități în multe țări care au legi
și/sau reglementări privind confidențialitatea, care
descriu modul în care informațiile cu caracter personal
pot fi vizualizate, colectate, stocate, procesate,
transferate și distruse. Se pot aplica restricții legale
suplimentare pentru procesarea informațiilor cu caracter
personal sensibile. Este important să înțelegeți ce sunt
informațiile cu caracter personal și să respectați legile
și reglementările privind confidențialitatea din țara sau
țările în care desfășurați activitatea. Dacă aveți întrebări
cu privire la cerințele legale, vă rugăm să contactați
Departamentul Juridic.

Toți angajații MetLife sunt obligați să identifice, să
raporteze și să prevină incidentele care implică informații
cu caracter personal. Un incident care implică informații
cu caracter personal este orice dezvăluire, expunere,
pierdere, accesare neautorizată sau administrare greșită
care poate compromite informațiile cu caracter personal.
Chiar și acțiuni nevinovate, precum un e-mail trimis
greșit, ar putea cauza asemenea incidente, dacă sunt
implicate informații cu caracter personal. Un incident care
implică informații cu caracter personal poate fi sau nu
considerat o „încălcare a securității” așa cum este definit
de legea aplicabilă. Este important să raportați orice
incidente care implică informații cu caracter personal
folosind Instrumentul de raportare. Departamentul local
de Conformitate va colabora cu Departamentul Juridic
pentru a stabili dacă a avut loc o breșă informațională conform legilor de confidențialitate locale - și dacă este
necesară notificarea către Autoritatea de Reglementare
sau persoanele fizice.
Exemplele de incidente cu informații cu caracter personal
includ (fără a se limita la acestea):
•

Trimiterea de informații cu caracter personal prin
e-mail sau poștă către un destinatar greșit.

•

Postarea de informații cu caracter personal pe un site
partajat nesecurizat.

•

Pierderea unui laptop, a unui telefon sau a unui alt
dispozitiv al companiei.

Cele mai bune practici de confidențialitate:
•

•

•

•

•

•

Reduceți colectarea și utilizarea de informații
cu caracter personal numai la ceea ce este
absolut necesar pentru a vă realiza munca.
Colectați, utilizați și procesați informații cu
caracter personal numai în modurile aflate
în concordanță cu scopurile declarate în
notificarea de confidențialitate și pentru care a
fost acordat consimțământul necesar.
Respectați cerințele MetLife privind ordinea
pe birou și distrugerea informațiilor.
Trimiteți e-mailurile care conțin informații cu
caracter personal către destinatarii din afara
MetLife într-o manieră securizată.
Transmiteți informații cu caracter personale
numai către terții aprobați și numai în scopuri
legitime de afaceri.
Consultați Departamentul Juridic înainte de a
transfera informații cu caracter personal peste
frontiere, deoarece unele țări restricționează
aceste transferuri.

Aflați mai multe
 olitica globală de
P
confidențialitate
Site de partajare a
informațiilor legate
de confidențialitate
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Protejați activele noastre
Activele MetLife includ tot ceea ce
MetLife deține sau folosește pentru a-și
desfășura afacerile. Activele variază de
la clădirile, computerele și dispozitivele
mobile aflate în proprietatea MetLife
până la e-mailurile din rețeaua MetLife
și proprietatea intelectuală a MetLife.
Activele MetLife ne-au fost încredințate
pentru a le folosi în scopuri de afaceri și
avem datoria să le protejăm împotriva
distrugerii, pierderii, utilizării abuziv și
furtului. Utilizarea ocazională a activelor
MetLife în interes personal este permisă;
cu toate acestea, asigurați-vă că utilizarea
în interes personal nu interferează cu
activitatea companiei și nu încalcă legea
sau politicile companiei.

Nu trebuie să aveți nicio așteptare de confidențialitate
atunci când utilizați activele MetLife. Utilizarea de către
dvs. a activelor MetLife poate fi monitorizată. Orice e-mail
pe care îl trimiteți în rețeaua MetLife, orice document pe
care îl descărcați și îl stocați pe computer și orice cod pe
care îl dezvoltați în timpul activității dvs. este proprietatea
MetLife.
MetLife investește resurse semnificative în informațiile
sale confidențiale și proprietatea sa intelectuală. Protejați
informațiile confidențiale și proprietatea intelectuală
a companiei, cum ar fi brevetele, drepturile de autor,
mărcile comerciale și secretele comerciale. Acestea sunt
active MetLife valoroase. MetLife are anumite cerințe
cu privire la proprietatea intelectuală. Astfel, orice creați
în timpul orelor de program, devine proprietatea de
drept a MetLife, dacă nu îndepliniți anumite criterii în
conformitate cu politicile noastre și/sau în conformitate
cu legea. Nu uitați că proprietatea MetLife asupra acestor
active continuă chiar și după ce părăsiți MetLife.
MetLife are un program robust de securitate cibernetică,
cu planuri regionale de securitate cibernetică și exerciții
anuale pe tot globul. Planul nostru stabilește un cadru de
lucru care permite un răspuns coordonat și eficient chiar
și în cazul incidentelor de date majore și complexe. Toți
angajații cu roluri și responsabilități desemnate în cadrul
planului sunt responsabili să cunoască și să respecte cea
mai recentă versiune a planului.

1868 - Cutia de piele în care erau
păstrate activele companiei.
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Nu trebuie să folosiți proprietatea
intelectuală a unei terțe părți decât dacă
respectiva proprietate intelectuală a
fost licențiată în mod corespunzător de
MetLife. Utilizarea de fotografii, grafică,
software, muzică și alte elemente ce
constituie proprietate intelectuală în
numele MetLife constituie de obicei
utilizare comercială și, ca atare,
necesită anumite permisiuni înainte de
utilizare. Departamentul Juridic vă stă la
dispoziție pentru a vă ajuta să identificați
și să utilizați astfel de materiale.

Ce-ar fi dacă?
Pot introduce o fotografie în
prezentarea mea?
Chiar dacă fotografia este deținută
de MetLife, tot trebuie să vă asigurați
că o puteți utiliza în conformitate cu
legile aplicabile, ceea ce presupune
inclusiv cererea consimțământului.
Dacă fotografia este deținută de un
terț, trebuie să verificați dacă MetLife
și-a asigurat dreptul de utilizare.
Dacă aveți întrebări, adresați-vă
Departamentului Juridic.
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Păstrați înregistrări corecte
și precise
Fiind o companie de servicii financiare
de dimensiuni mari, clienții, investitorii,
acționarii și alte părți interesate se
așteaptă ca înregistrările noastre să
fie corecte, complete și de încredere.
Este extrem de important să îndeplinim
așteptările acestor părți interesate pentru
a beneficia în continuare de încrederea
lor, pentru a oferi o imagine clară a
sănătății noastre financiare și pentru
a ne permite nouă și altora să luăm
decizii de afaceri bine fundamentate.
De asemenea, trebuie să asigurăm
respectarea strictă a tuturor legilor și
normelor care reglementează divulgarea,
raportarea financiară și înregistrările.
Ce-ar fi dacă?
Am făcut o mică eroare la un decont
de cheltuieli pe care tocmai l-am
trimis - suma pe care am introdus-o
este cu puțin mai mare decât costul
real. Trebuie să corectez raportul?
Da. Deoarece MetLife este o companie
de servicii financiare, toate înregistrările
trebuie să fie perfect corecte și precise.
Chiar și cea mai mică discrepanță
reprezintă un steag roșu pentru
autoritățile de reglementare și auditori.
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În calitate de angajat al MetLife, trebuie să vă asumați
responsabilitatea pentru toate înregistrările la care aveți
acces și să păstrați controlul asupra lor. Integritatea
înregistrărilor noastre și reputația noastră se bazează pe
seriozitatea cu care fiecare angajat se asigură că toate
înregistrările financiare, contabile și operaționale sunt
corecte, consecvente, realizate la timp și complete.

Toate înregistrările și non-înregistrările trebuie
menținute în conformitate cu programul nostru
de gestionare a ciclului de viață al informațiilor.
Înregistrările trebuie păstrate conform cerințelor
programului Metlife de păstrare a înregistrărilor
și eliminate în siguranță la sfârșitul perioadei de
păstrare. Non-înregistrările trebuie eliminate în
siguranță atunci când nu mai sunt necesare și nu
trebuie păstrate mai mult de șase ani. Totuși, toate
informațiile care fac obiectul unui ordin judecătoresc
de păstrare trebuie păstrate. Nu trebuie niciodată
să ascundeți, să acoperiți, să distrugeți, să editați,
să falsificați sau să modificați informațiile care fac
obiectul unui ordin judecătoresc de păstrare sau unei
alte obligații de arhivare.

Ce-ar fi dacă?
Nu lucrez în finanțe. Mi se aplică
și mie aceste cerințe ale Codului
privind precizia înregistrărilor?
Da, toți angajații MetLife sunt
responsabili să se asigure că
toate înregistrările i sunt corecte,
precise, complete și de încredere.
Același standard se aplică tuturor
rapoartelor și înregistrărilor pregătite
în scopuri interne sau externe.

Aflați mai multe
P
 olitica globală de
gestionare a ciclului de
viață al informațiilor
P
 rogramul de păstrare a
înregistrărilor MetLife

1868 - Prima politică a companiei MLIC.
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Deservirea
comunității noastre

În această secțiune:

Deservirea comunității noastre
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Deservirea comunității noastre
De mai bine de 150 de ani, MetLife
funcționează ca un bun cetățean
corporativ. MetLife a ajutat generații
de oameni din întreaga lume săși protejeze finanțele, proprietatea,
familia și viitorul. Pe parcurs, ne-am
demonstrat angajamentul de a proteja
familiile, de a servi comunitățile și de a
consolida societatea. Ne demonstrăm
în permanență angajamentul de a servi
comunitatea prin securitatea pe care o
oferim clienților și prin investițiile noastre
pe termen lung în economie.

Construim pentru mâine, iar acest lucru include protejarea
mediului și asigurarea unui viitor sănătos pentru angajații,
clienții, comunitățile și celelalte părți interesate în
compania noastră. Compania MetLife este de mult timp
angajată în eforturile de protecție a mediului și suntem
mândri că suntem primul asigurător american care obține
amprenta neutră de carbon.
De la eficiența energetică și clădirile ecologice până
la proiectele de voluntariat și investițiile responsabile
care beneficiază mediul înconjurător, lucrăm pentru a
ne reduce și mai mult amprenta de carbon și pentru
a aduce stabilitate într-o lume în continuă schimbare.
Îmbunătățirea continuă este o mantră în cadrul MetLife.
Ea ne ghidează eforturile de a reduce consumul de
energie și emisiile de gaze cu efect de seră prin programe
de reducere a carbonului și eficiență operațională,
strategii de economisire a apei, eforturi de reciclare și
reutilizare și multe altele.

Aflați mai multe
R
 esponsabilitate
corporativă
Fundația MetLife
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Călătoria noastră către sustenabilitate ne-a învățat că
obiectivele ecologice îndrăznețe generează inovație,
ambiție și soluții eficiente. În 2018 ne-am menținut
amprenta neutră de carbon continuând să creștem
eficiența operațională și să finanțăm proiecte de
compensare a carbonului din întreaga lume. Suntem pe
cale să ne depășim obiectivele de economisire a energiei
și de combatere a schimbărilor climatice pentru 2020,
prin implementarea a numeroase proiecte de eficiență
energetică, investiții în proiectarea clădirilor ecologice,
campanii de comportament sustenabil și
consolidări imobiliare.
Anii 1900 - O asistentă
MetLife care face vaccinuri.
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Glosar
Activitate externă

Înregistrări

Ordin judecătoresc de păstrare

Orice angajament sau participare la o companie
sau organizație externă, în afara rolului deținut în
compania MetLife.

Informații sub formă fizică sau electronică care, atunci
când sunt create sau primite, au valoare comercială
sau juridică continuă, iar politica MetLife impune
păstrarea acestora. Exemplele includ (fără a se limita
la acestea): dosare ale clienților, dosare de reclamații,
contracte semnate, dosare de personal și documentație
de subscriere.

O procedură juridică de impunere a păstrării unor
informații care ar putea fi relevante pentru acțiuni legale,
litigii, probleme fiscale, investigații sau alte aspecte
formale, aflate în curs de desfășurare sau care ar putea fi
anticipate în mod rezonabil.

MetLife

Un document oficial (de tip politică) care definește
calendarul standard de păstrare a înregistrărilor, aprobat
legal, precum și instrucțiuni de tratare a înregistrărilor,
indiferent de suportul de stocare.

Bună credință
Buna credință înseamnă să nu fiți rău intenționat și să nu
furnizați în mod intenționat informații înșelătoare sau false.

Cadou de valoare
Bunuri, servicii sau mărfuri, cum ar fi numerar, echivalent
al numerarului, carduri cadou, vouchere, gesturi de
ospitalitate, mese, bilete la evenimente, divertisment,
beneficii de călătorie, favoruri sau privilegii speciale,
opțiuni bursiere, reduceri, împrumuturi sau o promisiune
de angajare viitoare (de ex. un stagiu plătit sau neplătit).

Informații materiale non-publice
Informații confidențiale care nu se află la dispoziția
publicului, despre activitatea, strategiile și procesele
MetLife, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) fuziuni și
achiziții, vânzarea unor linii de activitate, produse noi și
semnificative, rezultate financiar-contabile sau modificări
semnificative în conducerea superioară.
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Se referă la compania MetLife și la toți afiliații săi:
societăți, parteneriate, societăți cu răspundere limitată,
trusturi sau altă entități care, direct sau indirect, prin unul
sau mai mulți intermediari, sunt controlate de MetLife.

Non-înregistrări
Informații în formă fizică sau electronică care nu au
valoare comercială sau juridică și nu sunt supuse unor
cerințe de păstrare. Exemplele includ (fără a se limita la
acestea): schițe, fișiere de lucru și copii ale înregistrărilor.

Oficial guvernamental
Include toți funcționarii, angajații (indiferent de rang sau
nivel) și agenții care acționează oficial, în numele oricărei
entități guvernamentale sau a unei entități deținute sau
controlate de guvern.

Programul de păstrare a înregistrărilor

Relație personală
O relație cu un membru al familiei sau cu o altă
persoană de care sunteți apropiat, care vă poate afecta
obiectivitatea atunci când luați decizii de afaceri.

Terț
Orice furnizor, antreprenor, consultant, concurent,
organizație de clienți sau partener de afaceri extern
al companiei MetLife.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CÂND FAC O SESIZARE?
Puteți adresa o întrebare, raporta o problemă sau face o sesizare către
orice membru al conducerii sau prin oricare dintre canalele Instrumentului
de raportare.

CONTACT

Raportările vor fi păstrate cât mai confidențial. Puteți alege să faceți sesizări în
mod anonim, în măsura permisă de lege.

Rapoartele vor fi de obicei analizate în decurs de 24 - 48 ore de la primire.

ANALIZA

INVESTIGAȚIA

ÎNCHIDEREA
CAZULUI

Întrebarea, problema sau îngrijorarea dvs. va fi direcționată către grupul
corespunzător, în funcție de natura situației.

Este posibil să fiți contactat de un investigator care va dori să afle mai multe
informații despre faptele raportate.
O investigație completă poate dura între o săptămână și câteva luni.

Atunci când este posibil, veți fi înștiințat că faptele raportate au fost
investigate și că s-au luat măsuri.
Cu toate acestea, din cauza problemelor de confidențialitate, este posibil
să nu primiți alte informații despre rezultatul investigației.
MetLife nu tolerează represaliile sub nicio formă. Dacă sunteți de
părere că sunteți supus la represalii, raportați acest lucru imediat.
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