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KODEKS RAVNANJA
PREDGOVOR UPRAVE
Spoštovane sodelavke in sodelavci, Pokojninska družba A, d.d. (v nadaljevanju PDA d.d.) je posebno
podjetje. To pa predvsem zaradi, že ob ustanovitvi postavljenih vrednot in delovanja v korist
zavarovancev. Pomemben del kulture našega podjetja je, da se ne ravnamo le po zakonskih zahtevah,
ampak se poleg tega zavezujemo tudi etičnim standardom. V dvomljivih primerih se raje izognemo
sklepanju posameznih poslov, kot pa da bi sprejeli naročilo, ki je v nasprotju z našimi načeli.
V nadaljevanju opisani kodeks velja za vse zaposlene, vendar pa bo imel pravo veljavo le, če se mu v
celoti posvečamo vsak dan.

I.

UVOD

Kodeks velja in zavezuje člane uprave in zaposlene, kot tudi za vse druge osebe, ki izvajajo enake
naloge, kot jih izvajajo zaposleni. Kodeks vsebuje načela in smernice za vsakodnevno delo. Naše
poslovanje je pošteno, pravično, pregledno in temelji na integriteti in odgovornosti. Zaposleni, ki pri
poslovanju družbe PDA d.d. zaznavajo kršitve kodeksa ali imajo v zvezi s tem kakšno vprašanja ali
predloge, lahko to pošljejo pooblaščenki za korporativno integriteto PDA d.d., Darji Pečjak Vilar, na
njen poštni naslov Darja.PecjakVilar@pokojninskad-a.si.
Kodeks sprejme uprava družbe dne 4.5.2015.

II.

NAČELA

1 Poslujemo v skladu z zakonom
Ravnanje v nasprotju z zakoni ne pride v poštev in ni v interesu našega podjetja, ker ni etično, vodi do
hude izgube ugleda in lahko za sabo potegne kazenski pregon, odškodninske tožbe in izgubo
zavarovancev. Zaposleni, ki ravnajo v nasprotju z zakonom, se morajo zavedati, da jim grozi kazenski

pregon. Vsak zaposleni je dolžan, da se seznani z veljavnimi predpisi na področju, za katero je
odgovoren, in da jih upošteva. V primeru dvomov je treba za pojasnitev vprašati nadrejenega.
2 Zavzemamo se za pošteno konkurenco in zavračamo podkupovanje in korupcijo
Nove posle pridobivamo pravično ter na podlagi kakovosti storitev, varnosti in ohranjanju sredstev
zavarovancev ter prizadevanju za njihovo rast. Novih poslov ne sklepamo s ponujanjem, obljubljanjem
ali odobravanjem nezakonitih koristi zaposlenim v javnem sektorju ali odgovornim osebam v podjetjih.
Ne razširjamo lažnih informacij o storitvah konkurence ali poskušamo na kak drug nepošten način
pridobiti prednost pred konkurenco. Še zlasti nasprotujemo nezakonitemu pridobivanju informacij o
konkurenci.
Z dobavitelji ohranjamo zaupanja vredne in poštene odnose, zato tudi od njih pričakujemo enako.
Poslovne odločitve pri nakupih proizvodov in storitev sprejemamo izključno v interesu družbe PDA d.d.,
pri čemer so osebni interesi izključeni. Pri poslovanju z dobavitelji si ne smemo dovoliti, da na nas
vplivajo dobavitelji, ki ponujajo neprimerne ugodnosti. Takih ugodnosti ne sprejmemo, tudi če so nam
ponujene. Tudi sami od svojih dobaviteljev ne zahtevamo kakršnih koli neprimernih koristi.
Na podlagi transparentnega sklepanja pogodb, dokumentiranja dela in postopka odobritev
zagotavljamo, da ne prihaja do kršitev notranjih pravil ali zakonodaje, pa naj gre za pogodbe o
svetovanju ali dejavnostih lobiranja, še zlasti pa si prizadevamo zagotoviti, da so plačila za svetovanje
ali lobiranje pravilno uporabljena.
Finančne ali materialne donacije niso namenjene posameznikom, zasebnim bančnim računom,
političnim strankam ali z njimi povezanim organizacijam.
3 Ohranjamo zaupnost in varovanje osebnih podatkov
Poleg organizacijskih in tehničnih ukrepov za zaščito podatkov, je vsak od nas zavezan k varovanju
poslovnih skrivnosti. Informacije te narave je treba varovati in posredovati samo osebam znotraj PDA
d.d., ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.
Osebne podatke naših zavarovancev, zaposlenih, pogodbenih partnerjev in članov naših nadzornih
organov, uporabljamo samo v namene, za katere so nam bili posredovani, in z njimi ravnamo zaupno.
Zakone, ki so bili sprejeti za varovanje osebnih podatkov v PDA d.d. upoštevamo brez omejitev. Pri
tem ščitimo podatke z vsemi ustreznimi in smiselnimi tehničnimi in organizacijskimi sredstvi, ki so nam
na voljo, da lahko preprečimo nepooblaščen dostop, nepooblaščeno uporabo ali zlorabo, izgubo ali
predčasen izbris.
4 Poslovne dogodke dokumentiramo pravilno in pravočasno
V okviru delovnih nalog moramo zagotoviti, da so nastale poslovne knjige in zapiski celostni in pravilni,
da so vse transakcije ali izdatki resnični in da so izdelani pravočasno in v skladu s trenutnimi pravili in
standardi.

5 Zavzemamo se za preprečevanje navzkrižja interesov
Vsa opravila v okviru delovnih nalog so usmerjena k udejanjanju interesom podjetja. Vsi zaposleni se
morajo izogibati situacijam, v katerih so ali bi lahko bili njihovi osebni ali finančni interesi v navzkrižju
z interesi PDA d.d. Izogibamo se situacijam, v katerih bi lahko dajali vtis, da so naše poslovne odločitve
pod vplivom osebnih interesov. Če vemo, da je ožji družinski član vključen v pogodbena pogajanja na
strani poslovnega partnerja, je treba to takoj sporočiti nadrejenemu.
Zavedamo se, da vseh navzkrižij interesov ni vedno mogoče preprečiti. Na da bi kdo to od nas zahteval,
v celoti in takoj obvestimo upravo oziroma uprava nadzorne organe, o kateri koli zadevi, ki bi lahko
privedla do navzkrižja interesov.
6 Varujemo materialno lastnino družbe in zavarovancev
Z opremo podjetja, ki nam je na voljo, ravnamo ustrezno in pazljivo. Zasebna uporaba opreme podjetja
je dovoljena samo, če jo dopuščajo ustrezni pravilniki PDA d.d. ali če je takšna praksa podjetja.
Eno izmed naših temeljnih načel je partnerstvo v korist zavarovancev. Pri tem si prizadevamo za
dolgoročno rast sredstev zavarovancev.
7 Skrbimo za ugled družbe
Na ugled PDA d.d. močno vpliva način kako se vsak od nas predstavlja, dela in vede. Nelegalno ali
neprimerno vedenje samo enega zaposlenega lahko povzroči znatno škodo celotni organizaciji. Vsi
zaposleni morajo s svojimi dejavnostmi spoštovati, ohranjati in negovati ugled PDA d.d..

