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Η BIC ΔΕΝ επιτρέπει
τη δωροδοκία ή τη
διαφθορά
Η BIC απαγορεύει κάθε μορφή
δωροδοκίας και διαφθοράς-- σε όλα
τα μέρη όπου δραστηριοποιούμαστε
-- διασφαλίζοντας τη φήμη μας ως
προς την ακεραιότητά μας.

Πλαίσιο
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Πεδίο εφαρμογής της
παρούσας πολιτικής

Τι αποτελεί δωροδοκία;
Η δωροδοκία μπορεί να είναι οποιοδήποτε
όφελος, πλεονέκτημα ή αντικείμενο αξίας το
οποίο κάποιος προσφέρει, υπόσχεται, δίνει
ή παραλαμβάνει με σκοπό την ενθάρρυνση
κάποιου άλλου να πράξει κάτι ανέντιμο,
παράνομο ή ασυνεπές με την κατάλληλη
άσκηση του ρόλου του. Διαφθορά είναι η
κατάχρηση της εξουσίας που έχει ανατεθεί,
προς ίδιον όφελος, η οποία μπορεί να λάβει
πολλές μορφές που ποικίλλουν από την
περιορισμένη χρήση της επιρροής έως τη
θεσμοθετημένη δωροδοκία.

Η συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική είναι
υποχρεωτική για κάθε υπάλληλο, στέλεχος,και
διευθυντή της BIC, καθώς και για τις θυγατρικές
και τις συνδεδεμένες μ’ αυτήν εταιρείες. Η
παρούσα πολιτική ισχύει, επίσης, για κάθε τρίτο
εργολάβο, έμπορο, σύμβουλο και οποιονδήποτε
άλλο εκπρόσωπο ή άτομο που ενεργεί για
λογαριασμό της BIC.

Η προσφορά ή η λήψη οποιασδήποτε μορφής ανάρμοστης πληρωμής, ανάρμοστου
πλεονεκτήματος ή δωροδοκίας δεν έχουν καμία θέση στην επιχείρησή μας. Ακόμα και στην
περίπτωση που κάποια δωροδοκία προσφερθεί, αλλά δεν γίνει αποδεκτή ή υποσχεθεί και δεν
εκτελεσθεί ποτέ, δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο η δωροδοκία και η διαφθορά μοιάζουν
αποδεκτές. Η δωροδοκία απαγορεύεται από τη γαλλική νομοθεσία, καθώς επίσης και από
άλλους νόμους οι οποίοι ενδέχεται να ισχύουν για τη BIC και τους υπαλλήλους της παγκοσμίως,
συμπεριλαμβανομένων των νόμων άλλων χωρών, οι οποίοι θεσπίστηκαν σύμφωνα με τη Σύμβαση
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την Καταπολέμηση της
Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών κατά τις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές, τον
νόμο των ΗΠΑ για την Καταπολέμηση των Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή («FCPA»), τον
νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου κατά της Δωροδοκίας («UKBA») και πολλούς άλλους νόμους και
κανονισμούς που ισχύουν σε τοπικό επίπεδο. Συχνά, οι εν λόγω νόμοι επιβάλλουν στις εταιρείες
και στα φυσικά πρόσωπα που τους παραβιάζουν σοβαρές κυρώσεις, μεταξύ αυτών μεγάλων
προστίμων και στην περίπτωση φυσικών προσώπων, φυλάκιση.

Αρχές
Συναλλαγές με Κυβερνητικούς Αξιωματούχους
Δεν πρέπει ποτέ να δίνουμε, να υποσχόμαστε ή να προσφέρουμε οποιοδήποτε όφελος σε οποιουσδήποτε Κυβερνητικούς
Αξιωματούχους , άμεσα ή έμμεσα, με πρόθεση να τους επηρεάσουμε στην εργασία τους ή ως απόπειρα απόκτησης ή διατήρησης
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Η παρούσα πολιτική απαγορεύει ακόμα και τις πληρωμές
«διευκόλυνσης» ή «λαδώματος», της μικρής αξίας πληρωμές, καθώς και τα δώρα προς Κυβερνητικούς Αξιωματούχους με σκοπό
να τους ωθήσουμε σε ανάρμοστες πράξεις στο πλαίσιο των καθηκόντων τους ως αξιωματούχοι. Ακόμα και πληρωμές προς
Κυβερνητικούς Αξιωματούχος με σκοπό την ενθάρρυνσή τους να επισπεύσουν ή να προβούν σε μια κυβερνητική ενέργεια
ρουτίνας απαγορεύονται αυστηρά, εκτός εάν οι επιλογές επίσπευσης ενέργειας ή ταχύτερης διεκπεραίωσης είναι γενικώς
προσφερόμενες και νόμιμες σε περιπτώσεις που πραγματοποιούνται τέτοιες πληρωμές. Θα πρέπει να επιδεικνύουμε ιδιαίτερη
προσοχή στις συναλλαγές μας με Κυβερνητικούς Αξιωματούχους ή στις συναλλαγές που πραγματοποιούν άλλοι με αυτούς για
λογαριασμό μας διότι οι ενέργειές μας μπορούν να εκθέσουν την BIC και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε σοβαρές κυρώσεις. Είναι
σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι ακόμα και τα άτομα που δεν θεωρούνται αξιωματούχοι σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία
ενδέχεται να θεωρούνται Κυβερνητικοί Αξιωματούχοι σύμφωνα με τον FCPA, τον UKBA ή άλλους νόμους που ενδέχεται να ισχύουν
για τη BIC και τους υπαλλήλους της παγκοσμίως. Για ασφάλεια, οι υπάλληλοι θα πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται τον τοπικό
Εσωτερικό Δικηγόρο της BIC, σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με το αν κάποιο άτομο θεωρείται Κυβερνητικός Αξιωματούχος.
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Η BIC έχει δημοσιοποιήσει τη
δέσμευσή της για την καταπολέμηση
της διαφθοράς;
Ναι, έχουμε δεσμευτεί να εργαζόμαστε
ενάντια σε κάθε μορφή διαφθοράς,
συμπεριλαμβανομένης της εκβίασης
και της δωροδοκίας, όπως αυτές
περιγράφονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς
της BIC και στην παρούσα Πολιτική.
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Ποιοι θεωρούνται «Κυβερνητικοί Αξιωματούχοι»;
Πολλές κατηγορίες ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω παραδειγμάτων:
•

•

Αξιωματούχοι και υπάλληλοι όλων
των τομέων της κυβέρνησης,
συμπεριλαμβανομένου του στρατού και
της αστυνομίας.
Αξιωματούχοι και υπάλληλοι των
κυβερνητικών ή ελεγχόμενων από την
κυβέρνηση επιχειρήσεων ήοντοτήτων,
συμπεριλαμβανομένων των
φιλανθρωπικών επιχειρήσεων.

•

Αξιωματούχοι και υπάλληλοι πολιτικών κομμάτων,
καθώς και υποψήφιοι για πολιτικό αξίωμα.

•

Αξιωματούχοι, υπάλληλοι και άτομα που
εργάζονται με επίσημη ιδιότητα για λογαριασμό
δημόσιων διεθνών οργανισμών, οι αξιωματούχοι
των οποίων απολαμβάνουν διπλωματικής ασυλίας
δυνάμει της νομοθεσίας των ΗΠΑ (π.χ. των
Ηνωμένων Εθνών).

•

Μέλη βασιλικής οικογένειας.
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Συναλλαγές με ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα που δεν είναι
Κυβερνητικοί Αξιωματούχοι
Οι περισσότερες επιχειρηματικές μας σχέσεις είναι με ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα. Ακόμα και σε συναλλαγές
στις οποίες δεν εμπλέκονται Κυβερνητικοί Αξιωματούχοι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να διασφαλίσουμε ότι
ενεργούμε, και ότι πάντα προκύπτει ότι ενεργούμε, με απόλυτη ακεραιότητα.
•

•

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσφέρουμε
τυχόν οφέλη,πλεονεκτήματα ή οιοδήποτε
αντικείμενο αξίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο
τοοποίο γνωρίζουμε ότι δεν επιτρέπεται να το
λάβει, ή με οιαδήποτε πρόθεσηνα επηρεάσουμε
κατά τρόπο ανάρμοστο οποιαδήποτε
επιχειρηματικήαπόφαση.

αποφάσεων ή να προκαλέσει τηνπαράβαση τυχόν
καθηκόντων των αποδεκτών τους προς τους
εργοδότες τους.
•

Θα πρέπει να λαμβάνουμε τη γραπτή προηγούμενη
έγκριση του ιεραρχικώςαρμοδίου προϊσταμένου
πριν παράσχουμε ή προσφέρουμε οτιδήποτε
θεωρούμεότι ενδέχεται να επηρεάσει κατά τρόπο
ανάρμοστο μια επιχειρηματική απόφαση,να
επηρεάσει αθέμιτα κάποιον φορέα λήψης

Μπορούμε να προσφερθούμε να καλύψουμε
εύλογα και κατάλληλα ταξιδιωτικάκαταλύματα,
γεύματα και ορισμένες μορφές ψυχαγωγίας
που σχετίζονται μεκάποια νόμιμη και ορθή
επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με
την καταλληλότητα τυχόν οφέλους ή πρόσκλησης
(δοθέντων ή παραληφθέντων), επικοινωνήστε με τον
Εσωτερικό Δικηγόρο της BIC.

Εταιρική φιλοξενία, δώρα και χορηγία
Η παροχή γευμάτων, ψυχαγωγίας και δώρων
είναι σε πολλές περιπτώσεις αναγνώριση μιας
κατάλληλης εργασιακής σχέσης. Θεωρούνται,
επίσης, «αντικείμενα αξίας» και είναι δική μας
προσωπική ευθύνη να διασφαλίζουμε πάντα
ότι αυτό που προσφέρουμε ή αποδεχόμαστε
δεν είναι ακατάλληλο ή πολυτελές και δεν
μπορεί να παρερμηνευτεί. Ακόμα και η
ψυχαγωγία, η οποία σε άλλη περίπτωση
θα ήταν εύλογη, δεν επιτρέπεται από την
παρούσα πολιτική εάν προορίζεται για να
επηρεάσει κάποιον συμμετέχοντα με μη
αρμόζοντα τρόπο. Επιπλέον, να θυμάστε ότι
το να προσφέρετε απλώς κάτι που γνωρίζετε
ότι ο παραλήπτης δικαίως ενδέχεται να μην
αποδεχτεί μπορεί να είναι παράνομο σε
ορισμένες περιπτώσεις.

Για να μας βοηθήσετε να αποφασίσουμε τι είναι «κατάλληλο», θα πρέπει να
ακολουθείτε τις παρακάτω αρχές:
•

Σε καμία περίπτωση, να μην προσφέρετε ή να
αποδέχεστε μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών.

•

Να προσφέρετε μόνο δώρα τα οποία είναι μέτριας
αξίας και τα οποία, κατάπροτίμηση, φέρουν την
επωνυμία της BIC.

•

Να προσφέρετε ή να δέχεστε παροχές ψυχαγωγίας
μόνο εφόσον αυτόγίνεται περιστασιακά, σε σχέση
με την επιχείρηση και σύμφωνα με τοπλαίσιο των
επιχειρηματικών συναλλαγών τοπικά. Δεν πρέπει
να παρέχουμεούτε να αποδεχόμαστε υπερβολικές
ή ακατάλληλες παροχές ψυχαγωγίας ήνα
δημιουργούμε την αίσθηση της υποχρέωσης, ιδίως
εάν ο αποδέκτης είναιΚυβερνητικός Αξιωματούχος.

•

Σύμφωνα με τον Kώδικα Συμπεριφοράς
της BIC, η περιστασιακή παροχή εύλογης,
συνήθους φιλοξενίας στις εγκαταστάσεις μας
είναι κατά κανόνα κατάλληλη, εφόσον δεν
ζητήθηκε από τον παραλήπτη, δεν γίνεται με
σκοπό την επιρροή κάποιου συμμετέχοντα με
μη αρμόζοντα τρόπο και είναι κατά τα άλλα
σύμφωνη με τους ισχύοντες κανόνες, νόμιμη
και αρμόζουσα. Θα πρέπει να επιδεικνύετε
ιδιαίτερη προσοχή πριν την παροχή της
εν λόγω φιλοξενίας σε Κυβερνητικούς
Αξιωματούχους, διότι κάτι τέτοιο ενδέχεται να
απαγορεύεται από τους τοπικούς νόμους και
κανόνες.

Η χορηγία συνίσταται στη συμφωνία των χορηγών ως προς τη συσχέτιση των ονομάτων, των υπηρεσιών και των προϊόντων τους με τις δραστηριότητες της
χορηγούμενης οργάνωσης, για συμφωνηθέν εμπορικό όφελος. Η χορηγία διαφέρει από τα δώρα, την ψυχαγωγία, τις δωρεές και τις συνεισφορές.

E

Κάποιος από τους υπάρχοντες παρόχους
υπηρεσιών προσέφερε στον υφιστάμενό μου
εταιρικό εισιτήριο φιλοξενίας για ένα μεγάλο
αθλητικό γεγονός, αξίας 1.000 ευρώ. Είχαμε
καλές σχέσεις με τον πάροχο υπηρεσιών
για αρκετό καιρό και παρότι δεν εκκρεμούν
συναφείς επιχειρηματικές αποφάσεις, 1.000
ευρώ είναι πολλά χρήματα -μπορώ να το
εγκρίνω;

A

Η αξία του δώρου μοιάζει υπερβολική και έχετε δίκιο που ρωτάτε προληπτικά. Ποια είναι
η πρόθεση του παρόχου υπηρεσιών; Εάν το κίνητρο είναι απλά η οικοδόμηση σχέσεων
χωρίς να υπάρχει προσδοκία για κάποια επιχειρηματική απόφαση, πιθανότατα δεν θα
υπάρχει πρόβλημα και μπορείτε να εγκρίνετε το δώρο. Θυμηθείτε - δεν είναι κακή η
εταιρική φιλοξενία, εφόσον είναι περιστασιακή, εύλογη προς το επιχειρηματικό μας
συμφέρον και δεν προσφέρεται για ακατάλληλο σκοπό. Πάντοτε να συμβουλεύεστε τους
τοπικούς μας Νομικούς Συμβούλους εάν δεν είστε σίγουρος/η εάν πρέπει να εγκρίνετε το
σχετικό αίτημα.
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Ευθύνη

Θέλουμε να αναπτύξουμε σχέσεις με ενδιαφερόμενους οι οποίοι
μοιράζονται τις αξίες και τα πρότυπα δεοντολογίας μας, όπως αυτά
καθορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας μας, και οι οποίοι εφαρμόζουν
τις κατάλληλες διαδικασίες κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Πριν
δημιουργήσετε μια σχέση με κάποιον νέο ενδιαφερόμενο εκ μέρους της BIC,
θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο ενδιαφερόμενος αυτός δεν ενέχει κίνδυνο
δωροδοκίας ή διαφθοράς. Σε περίπτωση που υποψιαστείτε περίπτωση
διαφθοράς, σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διενέργεια ελέγχων ή ερευνών
σχετικά με κάποιον ενδιαφερόμενο, επικοινωνήστε με τον τοπικό Εσωτερικό
Δικηγόρο της BIC.

Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με
την παρούσα Πολιτική, τον Κώδικα Συμπεριφοράς της BIC, καθώς
και όλων των νόμων και των κανονισμών Οι ιεραρχικώς αρμόδιοι
προϊστάμενοι θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι υφιστάμενοί τους
λαμβάνουν την καθοδήγηση και την εκπαίδευση που χρειάζονται
προκειμένου να εργάζονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και
τους ισχύοντες νόμους. Αναμένεται από εσάς να επικοινωνήσετε
τις αξίες που διέπουν την παρούσα Πολιτική στις συνδιαλλαγές
σας με συναδέλφους και τρίτα μέρη, καθώς και το να προβείτε
στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι
τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη δεν θέτουν την BIC σε κίνδυνο
δωροδοκίας ή διαφθοράς.

Φιλανθρωπικές, κοινοτικές και πολιτικές συνεισφορές
Η BIC δεσμεύεται να διαδραματίσει έναν ενεργό και θετικό ρόλο στις αγορές
στις οποίες δραστηριοποιείται. Ωστόσο, οι φιλανθρωπικές, κοινοτικές και
πολιτικές συνεισφορές δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται ως μέσον
απόκρυψης κάποιας δωροδοκίας. Εάν μας ζητηθεί να παράσχουμε κάποια
φιλανθρωπική συνεισφορά ή να κάνουμε κάποια δωρεά, είτε εκ μέρους
της BIC ή με την προσωπική μας ιδιότητα, θα πρέπει να είμαστε πολύ
προσεκτικοί, ιδίως εάν το αίτημα προέρχεται από κάποιον δημόσιο λειτουργό
ή Κυβερνητικό Αξιωματούχο ή εάν ο δικαιούχος συνδέεται με κάποιον
Κυβερνητικό Αξιωματούχο. Οι διαδικασίες οι οποίες καθορίζονται στον
Κώδικα Συμπεριφοράς της BIC και στο πλαίσιο της τοπικής αγοράς πρέπει να
τηρούνται πριν την πραγματοποίηση κάποιας δωρεάς χρημάτων, υπηρεσιών
ή εγκαταστάσεων σε κάποιον φιλανθρωπικό ή κοινοτικό παραλήπτη. Τα
κονδύλια της BIC και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου δεν θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, προς όφελος πολιτικών οργανώσεων
ή πολιτικών υποψηφίων. Επικοινωνήστε με τον τοπικό Εσωτερικό Δικηγόρο
της BIC και τον υπεύθυνο φορολογικών θεμάτων για την αξιολόγηση της
φορολογικής μεταχείρισης κάποιας συμφωνίας δωρεάς.

Συναλλαγές με τρίτους
Είμαστε υπεύθυνοι για την συμπεριφορά των τρίτων που
μας εκπροσωπούν σε επιχειρηματικές συναλλαγές. Η
παράνομη συμπεριφορά των επιχειρηματικών εταίρων μας
επηρεάζει αρνητικά την BIC και μπορεί να οδηγήσει στην
επιβολή σημαντικών ποινών στην BIC. Επομένως, πριν από τη
συνεργασία ή τη συνέχιση κάποιας συνεργασίας με τρίτους,
θα πρέπει να προβαίνουμε σε έλεγχο των τρίτων προκειμένου
να εξασφαλίσουμε ότι η διατήρηση των εν λόγω τρίτων
δικαιολογείται από όλες τις περιστάσεις και είναι προς το
καλύτερο συμφέρον της BIC.

Συγκρούσεις συμφερόντων
Οι συγκρούσεις συμφερόντων προκύπτουν όταν το συμφέρον κάποιου
ατόμου παρεμβαίνει ή φαίνεται να παρεμβαίνει στα συμφέροντα της BIC. Μια
σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να εξελιχθεί σε πρόβλημα δωροδοκίας
όταν κάποιος υπάλληλος ζητά, συμφωνεί να λάβει ή λαμβάνει κάποιο
αντικείμενο αξίας, γεγονός που παρεμβαίνει στην κρίση του υπαλλήλου ως
προς την άσκηση του ρόλου του/της για λογαριασμό της BIC. Θα πρέπει να
επιδεικνύουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να τηρούμε τις προσωπικές, πολιτικές
και φιλανθρωπικές μας δραστηριότητες απολύτως διακριτές από την εργασία
μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων,
σας παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τον Κώδικα Συμπεριφοράς της BIC.
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Τί πρέπει να κάνω εάν αισθανθώ ότι πρέπει να
κάνω μια πληρωμή προκειμένου να προστατεύσω
ένα άτομο από κάποιον κίνδυνο, όπως για
παράδειγμα από την απειλή κατά της σωματικής
του ακεραιότητας;
Η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων μας αποτελεί
πρωταρχική μέριμνα για μας. Σε αυτό το απίθανο
σενάριο, πρέπει να κάνετε ό,τι είναι απαραίτητο για να
διασφαλίσετε την άμεση ασφάλεια του ατόμου. Θα πρέπει
να αναφέρετε την πληρωμή στο Νομικό Τμήμα όσο το
δυνατόν συντομότερα ώστε να καταγραφεί κατάλληλα.
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Οι δωρεές σε σχολεία επιτρέπονται σύμφωνα με την
παρούσα πολιτική, δεδομένου ότι τα σχολεία ενίοτε
λειτουργούν με κρατικά κονδύλια;
Οι δωρεές σε σχολεία επιτρέπονται σε πολλές περιπτώσεις, εφόσον
δεν ευνοούν συγκεκριμένο άτομο, επιτρέπονται από τους τοπικούς
νόμους και κανονισμούς, και δεν προσφέρονται έναντι ανταλλάγματος
ή πλεονεκτήματος ή προκειμένου να επηρεαστεί κάποια απόφαση.
Ένας εσωτερικός δικηγόρος της BIC μπορεί να σας βοηθήσει να
αποφασίσετε εάν κάποια συγκεκριμένη δωρεά επιτρέπεται.
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Τήρηση αρχείων
Κατ’ απαίτηση της αυστηρής νομοθεσίας, τα αρχεία που τηρούμε πρέπει να είναι ακριβή και με
διαφάνεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε αρχεία για κάθε γεύμα, ψυχαγωγία, ταξίδι, δώρο,
φιλανθρωπική συνεισφορά, έγγραφα προέγκρισης, έλεγχους ενδιαφερομένων και υποστηρικτικά
έγγραφα. Σε αυτά περιλαμβάνεται κάθε αρχείο που τηρούμε στο κατάλληλο λογιστικό σύστημα της
BIC, καθώς και τα αρχεία εκπαίδευσης.

Πώς ισχύει αυτό για
εμένα;
•

Ποτέ να μην προσφέρετε ή να δέχεστε
δωροδοκίες,συμπεριλαμβανομένων
των «πληρωμών διευκόλυνσης» ή
άλλωνανάρμοστων πληρωμών.

•

Να μην προσφέρετε ή δέχεστε
ποτέ οποιοδήποτε δώρο, όφελος,
πληρωμήή άλλο πλεονέκτημα ως
αντάλλαγμα για οτιδήποτε ανάρμοστο.

•

Να μην κάνετε ποτέ οτιδήποτε για
να ενθαρρύνετε ή να επιτρέψετεσε
κάποιον άλλο να αθετήσει αυτές τις
αρχές και τις σχετικές οδηγίες.

Παρακολούθηση και
αναφορά
Για να αποφύγετε τυχόν παραβιάσεις της
νομοθεσίας κατά της δωροδοκίας και
της διαφθοράς, τηρείτε την παρούσα
Πολιτική και μην φοβάστε να κάνετε
ερωτήσεις - επικοινωνήστε με τον τοπικό
Εσωτερικό Δικηγόρο της BIC. Να θυμάστε
ότι η δωροδοκία είναι παράνομη, κατά
συνέπεια, θα πρέπει πάντα να αναφέρετε,
οποιαδήποτε περίπτωση γενομένης ή
εικαζόμενης παραβίασης, στον τοπικό
Εσωτερικό Δικηγόρο της BIC, ακόμη και
αν η BIC δεν εμπλέκεται άμεσα.
Οι παραβιάσεις της παρούσας Πολιτικής
θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις
τοπικές πειθαρχικές πολιτικές.

Ένας γνωστός σας υπάλληλος που εργάζεται σε κάποιον από τους προμηθευτές σας, σας καλεί
αναπάντεχα. Σας αναφέρει ότι σε πρόσφατο έλεγχο που έγινε στον προμηθευτή από το τοπικό τμήμα
υγείας και ασφάλειας, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν προϊόντα τα οποία δεν πληρούν τους κανόνες
ασφαλείας. Ο υπάλληλος θεωρεί ότι κάποιος άλλος, μέσα από την εταιρεία του, δωροδόκησε τον
υπάλληλο που διενήργησε τον έλεγχο, προκειμένου να μην συμπεριλάβει αυτό το στοιχείο στην έκθεσή
του. Το πρόσωπο αυτό σας λέει, επίσης, ότι πιστεύει ότι τα προϊόντα απεστάλησαν ακολούθως στην BIC.
Τί θα πρέπει να κάνετε;
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Συμβουλευτείτε το τοπικό Νομικό Τμήμα το οποίο θα σας ενημερώσει εάν η BIC θα πρέπει να αποδεχτεί τα
προϊόντα που απεστάλησαν από τον προμηθευτή. Εάν η φήμη επιβεβαιωθεί, η BIC θα πρέπει να ενημερώσει τον
προμηθευτή ότι δεν συνεργάζεται με προμηθευτές οι οποίοι δωροδοκούν ή προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη
παράνομη δραστηριότητα.

Επαφές και περαιτέρω πληροφορίες
Αναζητήστε βοήθεια και καθοδήγηση σχετικά με όλα τα
ζητήματα που αφορούν τον Κώδικα Συμπεριφοράς της BIC και τις
πολιτικές της BIC από τον τοπικό Εσωτερικό Δικηγόρο της BIC, τον
προϊστάμενο ή τον επικεφαλής του τμήματος ΑΔ.

Η παρούσα Πολιτική αναθεωρήθηκε και ενημερώθηκε τον
Οκτωβριος του 2020.

