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Naj se sliši še tako zapleteno, celo suhoparno ali pa povsem 
življenjsko – etično delovanje je temelj, na katerem je 
zgrajena prihodnost. V Skupini Triglav se zavedamo, 
da lahko le z zakonitim in etičnim ravnanjem ter ob 
spoštovanju temeljnih načel korporativne integritete 
ohranjamo varno poslovanje, ugled in integriteto, 
zagotavljamo učinkovito upravljanje in krepimo 
medsebojno sodelovanje ter zaupanje naših deležnikov.

Zaupanje, ki ga negujemo že od leta 1900, je temelj 
zavarovalništva. Je ključ, ki prepleta vrednote Skupine 
Triglav.

S Kodeksom Skupine Triglav (v nadaljevanju: Kodeks) 
zaokrožamo standarde ravnanja, po katerih se zgledujemo. 
Je naš vodnik pri soočanju z vprašanji, ki se pojavljajo 
pri delu, pri odgovornem sprejemanju pravih odločitev. 

Je naš kompas med množico predpisov, ki urejajo naše 
poslovanje in katerih dosledno izvajanje spremljamo 
skupaj z ustanovami na nacionalni in mednarodni ravni.

Ker si v Skupini Triglav prizadevamo soustvarjati enovitost 
standardov v razmerjih do vseh deležnikov, Kodeks 
predstavlja osrednji dokument, ki sodelavce Skupine 
Triglav k temu spodbuja in zavezuje, ko združuje osnovna 
načela našega vedenja in etičnega ravnanja.

Za ravnanje, ki je skladno s Kodeksom, je odgovoren vsak 
od nas. Kodeks je vodilo za krepitev poštenega in etičnega 
ravnanja na vseh ravneh: v odnosu do okolja, strank, 
sodelavcev, poslovnih partnerjev, delničarjev, medijev, 
dobaviteljev, predvsem pa do nas samih. Z zapisanimi 
vrednotami in načeli nam Kodeks pomaga v situacijah, ko 
nismo prepričani, kako ravnati.

S pomočjo naslednjih »zlatih vprašanj« lahko sami preverimo     
skladnost našega ravnanja v dani situaciji:  

1. Ali je ravnanje zakonito? 

2. Ali je ravnanje v skladu z internimi pravili družbe?  

3.Ali bo ravnanje prikazalo družbo ali Skupino Triglav v 
primerni luči?

 4. Ali bo javnost novico o ravnanju sprejela pozitivno in v 
skladu z našimi pričakovanji?

5.Ali je ravnanje skladno z mojimi osebnimi vrednotami, 
načeli in prepričanji?

Če so odgovori na vprašanja pretežno pritrdilni, je verjetno,   
da bo ravnanje skladno s standardi Skupine Triglav, ki jih 
zaokrožujemo tudi s Kodeksom.
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Kodeks zavezuje vse zaposlene in druge osebe, ki 
delujejo v imenu in za račun družb Skupine Triglav. 
Poslovodstva družb in vodje so s svojim ravnanjem 
zgled in skrbijo, da tako sami kot njihovi sodelavci 
ravnajo v skladu s temeljnimi vrednotami in načeli 
Kodeksa.

Hkrati nam daje Kodeks usmeritve pri pripravi 
drugih notranjih aktov Skupine Triglav 
oziroma njenih družb. V primeru neskladij med 
posameznimi notranjimi akti družbe in tem 
Kodeksom veljajo določila Kodeksa. Če različna 
ureditev določenih vsebin v notranjih aktih družb 
izvira iz zahtev lokalne zakonodaje ali standardov 
temeljne dejavnosti posamezne družbe, strokovnih 
standardov in dobre prakse, so dovoljene tudi 
izjeme.

V družbah Skupine Triglav vodilni, vodstveni in 
ostali zaposleni ter druge osebe, ki delujejo v 
imenu družb Skupine Triglav, pri svojem ravnanju 
in odločanju smiselno spoštujemo tudi določila 
drugih kodeksov, deklaracij, priporočil in smernic 
domačih ter tujih nadzornih in drugih državnih 
organov, profesionalnih in stanovskih združenj ali 

organizacij.

  Kodeks nam pomaga pri orientaciji  

  med množico predpisov, ki urejajo  

  naše poslovanje, ter lastnimi ocenami  

  ustreznosti ravnanja in odločanja. 

  V primeru nejasnosti glede pomena ali   

  razlage posameznega določila Kodeksa  

  se obrnemo na svojega nadrejenega,  

  službo, pristojno za kadrovske ali  

  pravne zadeve, ali službo oziroma  

  pooblaščeno osebo za skladnost  

  poslovanja v družbi.  
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Vrednote nas
povezujejo,
načela usmerjajo

2
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Poštenost in skladnost poslovanja

Obvladovanje nasprotij interesov

Preprečevanje omejevanja konkurence, nelojalne
konkurence in nepoštenih poslovnih praks

Transparentnost in celovito komuniciranje

Spoštovanje človekovih pravic

Odgovornost do zaposlenih

Delovanje, ki ga vodijo vrednote, usmerjajo etična 
načela, ki so ključnega pomena pri ohranjanju 
dobrega imena, krepitvi zaupanja v našo blagovno 

znamko in zagotavljanju uspešnega, dobičkonosnega 
in trajnostnega poslovanja v skladu z začrtanimi cilji, 
poslanstvom, vizijo in strategijo Skupine Triglav.

Etična načela Skupine Triglav so:

Osredotočenost na stranko

Odgovornost do poslovnih partnerjev in
delničarjev

Obvladovanje prevar

Preprečevanje koruptivnih ravnanj

Preprečevanje pranja denarja in
financiranja terorizma

Varovanje in integriteta podatkov

Podrobneje jih predstavljamo v 
naslednjih podpoglavjih:
Ravnamo pošteno,
Poslujemo in komuniciramo 
transparentno,
Spoštujemo temeljne pravice 
vseh deležnikov in
Obvladujemo tveganja.
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Zaposleni izražamo visoko profesionalnost in integriteto v odnosu do sodelavcev, strank, lastnikov, investitorjev, 
medijev, lokalnega okolja, dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev. Prizadevamo si, da v medsebojnih 
odnosih ravnamo in delujemo:

transparentno, etično in odgovorno;

po načelih skrbnosti dobrega in odgovornega strokovnjaka, poštenosti in 
spoštovanja nasprotne, a partnerske strani;

na način, da onemogočimo sprejemanje ali izvajanje odločitev ali ravnanj, 
ki bi Skupino Triglav ali njene družbe povezala z nezakonitim ali etično 
oporečnim ravnanjem;

v skladu z veljavno zakonodajo in notranjimi akti posamezne družbe, določili 
tega Kodeksa in drugimi zavezujočimi akti Skupine Triglav ter akti nadzornih 
in drugih državnih ali mednarodnih organov;

ob upoštevanju mednarodno sprejetih profesionalnih standardov in dobrih 
poslovnih praks (zlasti s področja zavarovalništva, upravljanja premoženja ter 
zagotavljanja finančnih in povezanih storitev oziroma drugega strokovnega 
področja posamezne družbe v Skupini Triglav).

2.1. Ravnamo pošteno 

Zaposleni se zavedamo, da so prave in poštene odločitve odraz 
dejanj vsakega od nas.

Poslujemo pošteno in 
skladno s predpisi
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Zaposleni se zavedamo, da so prave in poštene 
odločitve odraz dejanj vsakega zaposlenega in niso 
le odgovornost vodij. Na nadzorstvena, upravljavska 
ali vodstvena delovna mesta imenujemo ljudi, ki so 
za to funkcijo primerni, s svojim znanjem, izkušnjami 
in kompetencami dokazujejo strokovnost, njihova 
preteklost pa odraža moralno in etično držo. Pri tem 
upoštevamo enake možnosti in merila.

Zaposleni v družbah Skupine Triglav smo pozorni na 
vsako dejansko ali možno nasprotje naših interesov 
ter okoliščine, ki vzbujajo videz nasprotja interesa. 
Dolžni smo storiti vse, da se nasprotju interesov 
izognemo.

Ko opravljamo delovne naloge, pravice in obveznosti 
v družbi ali sprejemamo poslovne odločitve ali 
ravnamo v imenu družb Skupine Triglav, skrbimo, da 
koristi družbe ali Skupine Triglav postavimo pred svoje 
lastne interese oziroma interese tretjih oseb.

O vsakem obstoječem ali potencialnem nasprotju 
interesov kot tudi okoliščinah, ki vzbujajo videz 
nasprotja interesov, pri sebi, sodelavcu ali drugi osebi, 
ki deluje v imenu družbe, smo dolžni nemudoma 
obvestiti nadrejeno odgovorno osebo, se izločiti iz 
nadaljnjega dela, vplivanja ali odločanja o zadevi ter 
ravnati po določilih internega pravilnika.

Zaposleni ali druge osebe, ki v poslovnem življenju 
delujejo v imenu družb Skupine Triglav, v vseh primerih 
zasebnega udeleževanja pri družbenih, političnih, 
interesnih in drugih javnih aktivnostih ter pobudah 
ravnamo v svojem lastnem imenu in za svoj račun. Pri 
tem smo pozorni, da jasno sporočamo, da ravnanja, 
mnenja in pobude odražajo naša lastna stališča, ki 
niso nujno enaka stališčem družbe in Skupine Triglav.

Zavedamo se, da je vsakršno 
dogovarjanje s konkurenti ali 
z njimi usklajeno ravnanje, ki 
vodi v izključevanje možnosti 
tekmovanja drugim na katerem 
koli trgu, kjer delujemo, 
nezakonito. Odklanjamo vsakršne 
dogovore s konkurenti, ki bi lahko 
vodili do omejevalnih ravnanj, 
in pazimo, da v komunikaciji 
s konkurenti z ničemer ne 

sporočamo svojih tržnih namenov 
ali preferenc.

Nekatere družbe Skupine Triglav 
imajo vodilne tržne položaje, kar 
prinaša posebno odgovornost 
družb in njihovih zaposlenih, da 
pri nastopanju na trgu ravnamo 
pošteno in še posebej preudarno 
ter pazimo, da s svojimi ravnanji 
ne zlorabljamo položaja na trgu. 

Vidike vpliva na konkurenco 
upoštevamo pri vsaki odločitvi 
oziroma aktivnosti, ki se nanaša 
na naše delovanje na trgu.

Informacije o konkurenci zbiramo 
izključno na zakonite načine, pri 
tržnem komuniciranju storitev 
ali produktov pa se poslužujemo 
dovoljenih oglaševalskih prijemov.

  Nasprotje interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes zavezanca  
  vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na njegovo nepristransko in objektivno  
  opravljanje nalog za družbo ali odločanje v okviru izvajanja njegove  
  funkcije v družbi. Šteje se, da je nasprotje interesov podano, kadar je  
  nepristransko in objektivno opravljanje nalog ali odločanje v okviru  
  izvajanja funkcije ogroženo zaradi vključevanja osebnega ekonomskega  
  interesa, interesa družinskih članov ali posebne naklonjenosti oziroma  
  kakršnih koli drugih interesov, povezanih z drugo fizično ali pravno osebo.  

Preprečujemo 
omejevanje 
konkurence, nelojalno 
konkurenco in 
nepoštene prakse

Skrbimo za 
obvladovanje 
nasprotij interesov
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Družbe v Skupini Triglav 
vse informacije razkrivamo 
in (s)poročamo skladno z 
nacionalnimi predpisi in 
zahtevami konsolidiranega 
poročanja Skupine Triglav. Pri 
tem si prizadevamo poročati tudi 
o nefinančnih kazalcih, skladno 
z mednarodno uveljavljenimi 
standardi, metodologijami in 
dobrimi praksami.

Družbe, katerih vrednostni 
papirji kotirajo na organiziranem 
finančnem trgu, javnost 
obveščajo v skladu z zakonodajo 
trga kapitala ter po visokih 
standardih transparentnosti. Pri 
tem sledimo načelu poštenega in 
celovitega prikaza podatkov ter 
načelu enakovredne obravnave 
delničarjev, vlagateljev in drugih 
deležnikov.

V postopkih nadzora aktivno 
sodelujemo s pristojnimi 
nadzornimi organi in institucijami, 
ob upoštevanju predpisov, ki 
določajo varovanje zaupnosti, 
obseg pooblastil in pristojnosti 
nadzornih organov. Pozorni smo, 
da ne sodelujemo in ne pomagamo 
osebam, ki bi deležnike želele 
zavajati z dajanjem nepopolnih ali 
zavajajočih informacij.

2.2. Poslujemo in komuniciramo 
transparentno  

Poslujemo transparentno in si prizadevamo za enotno ter 
usklajeno komuniciranje v vseh družbah Skupine Triglav.

Zavezani smo 
transparentnosti
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Tovrsten način komuniciranja ohranja in krepi 
prepoznavnost, integriteto, ugled in dobro 
ime Skupine Triglav. S proaktivnim in celovitim 
komuniciranjem se osredotočamo na podajanje 
vsebin in sporočil, ki so pomembni za naše deležnike 
in Skupino Triglav. 

V odnosu z zavarovanci, lastniki, poslovnimi partnerji, 
finančno javnostjo, nadzornimi organi, mediji, 
lokalnimi skupnostmi itd. stremimo k jasnosti, 
preglednosti in objektivnosti komuniciranja. 
Odgovorno stopamo v dialog in dolgoročno gradimo 
zaupanje z okoljem, v katerem poslujemo.

V Skupini Triglav si prizadevamo za uravnoteženo, 
neselektivno in usklajeno zunanje komuniciranje, pri 
tem pa smo pazljivi na razkritje občutljivih podatkov. 
Zunanjim osebam nikoli ne posredujemo informacij, 
ki so ali bi lahko bile poslovna skrivnost, notranja 
informacija, tajni, osebni ali drugi občutljivi podatki, 
če za to nismo posebej pooblaščeni.

Tudi znotraj vsake družbe Skupine Triglav stremimo 
k zagotavljanju enotnih komunikacijskih standardov. 
Pri komunikaciji s sodelavci smo dobronamerni in 
pozitivni, hkrati pa pazimo na ažurnost, jasnost in 
razumljivost tistega, kar sporočamo. 

Vedno si prizadevamo podati povratno informacijo, 
pri tem pa smo konstruktivni in usmerjeni k cilju, ki 
ga zasledujemo skupaj s sodelavci.

Zavedamo se, da je za ustvarjanje ustrezne 
korporativne kulture bistveno, da smo sodelavci 
seznanjeni s poslovnimi strategijami in dolgoročnimi 
usmeritvami Skupine Triglav in njenih družb, hkrati pa 
imamo možnost pri tem aktivno sodelovati. Zaposlene 
zato kontinuirano in pravočasno obveščamo o 
strategiji, viziji in načrtih družbe ter jih spodbujamo 
k aktivnemu vključevanju pri oblikovanju sprememb 
poslovanja in k sodelovanju pri izvajanju strateških 
načrtov.

Zaposlenim v Skupini Triglav zagotavljamo 
sodelovanje pri upravljanju skladno z veljavno 
zakonodajo, npr. preko predstavnika v poslovodnem 
organu posamezne družbe, sveta delavcev, sindikalnih 
predstavnikov ipd.

Posebno pozornost posvečamo pravočasnemu in 
celovitemu obveščanju zaposlenih o poslovnih 
odločitvah in drugih aktivnostih družb Skupine 
Triglav, ki so v bistveni povezavi z interesi zaposlenih. 
Pri tem sodelavce v čim večjem obsegu vključujemo 
v sprejemanje in izvajanje teh aktivnosti. Zaposlene 
redno obveščamo o spremembah v vodstvu družb 
Skupine Triglav in spoštujemo pravico zaposlenih, da 
se združujejo v delavske organizacije – tako na ravni 
podjetja kot panoge ali države. Prizadevamo si, da 
dialog med predstavniki zaposlenih in poslovodstvi 
Skupine Triglav poteka profesionalno, v iskanju 
kompromisne rešitve in kar se da transparentno, 
upoštevaje zakonsko ureditev na področju delovnih 
razmerij.

Spoštujemo individualne pravice zaposlenih, ki 
sodelujejo kot predstavniki zaposlenih na različnih 
ravneh v Skupini Triglav. Zagotavljamo jim ustrezne 
pogoje, da to funkcijo nemoteno opravljajo.

  Pri komuniciranju  
  spoštujemo veljavne 
  predpise in interna  
  pravila, kot je  
  Komunikacijski kodeks  
  Skupine Triglav.  

Komuniciramo 
pregledno in celovito
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V Skupini Triglav dosledno spoštujemo in varujemo 
mednarodno priznane človekove pravice in temeljne 
svoboščine, ki so v skladu s cilji in načeli Organizacije 
združenih narodov ter izvirajo iz Splošne deklaracije 
človekovih pravic, ki jo je sprejela in razglasila 
Generalna skupščina Združenih narodov, ter temeljne 
pravice, opredeljene v Deklaraciji Mednarodne 
organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah iz 
dela.

Posebno pozornost namenjamo spoštovanju vseh 
človekovih pravic. Negujemo dobre odnose s sodelavci, 
smo dostojni do strank, spoštujemo drugačnosti in 
ne dopuščamo ravnanj, ki bi prizadela naše osebno 

dostojanstvo. Odgovorno se obnašamo tudi do 
naravnega okolja, zato z energetskimi viri ravnamo 
premišljeno, ločujemo odpadke in se trudimo za 
uporabo okolju prijaznih produktov in storitev.

Gradimo sodelovalno in agilno organizacijsko 
kulturo ter ustvarjamo spodbujajoče delovno okolje, 
v katerem se varujeta in spoštujeta dostojanstvo 
in integriteta zaposlenih na delovnem mestu. 
Stremimo k oblikovanju delovnega okolja, ki spoštuje 
osebnostno, spolno, versko, rasno, narodnostno, 
etnično, kulturno, socialno, geografsko, družinsko, 
telesno, starostno ali katero koli drugo individualnost 

oziroma pripadnost zaposlenih.

2.3 Odgovorno skrbimo za 
deležnike
S svojim ravnanjem prispevamo k varovanju, sprejemanju in 
spoštovanju pravic naših deležnikov.

Spoštujemo človekove 
pravice
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Zaupnik je prva kontaktna oseba, na katero se lahko  
zaposleni obrnemo v zvezi z domnevnim nadlegovanjem,  
diskriminacijo ali šikaniranjem, ki ga zaznamo v delovnem  
oziroma poslovnem okolju.

Vsak zaposleni lahko domnevno kršitev naznani tudi  
nadrejeni odgovorni osebi ali področju za kadre. V primeru,  
da tega ne moremo naznaniti prej navedenim, lahko  
domnevno kršitev naznanimo službi oziroma pooblaščeni  
osebi za skladnost poslovanja ali ravnamo skladno z  
internim aktom, ki ureja prijave zaradi sumov kršitve  
Kodeksa.

Vsako dobroverno naznanitev in identiteto  
dobronamernega naznanitelja obravnavamo zaupno,  
naznanitelj pa je zaščiten pred morebitnimi povračilnimi  
ravnanji in ima možnost neformalnega reševanja zadeve.
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V Skupini Triglav se zavedamo ključne vloge 
sodelavcev za doseganje dobrih poslovnih rezultatov. 
Prepričani smo, da so zavzeti, visoko strokovni in 
motivirani zaposleni vir trajnostno naravnanega 
in do vseh deležnikov odgovornega razvoja. Zato 
skrbi za zaposlene in ustvarjanju pogojev za njihovo 
dobro počutje ter uspešen osebni in strokovni razvoj 
posvečamo posebno pozornost.

Poslovodstva družb in vodje si prizadevajo za pošten 
in iskren odnos do sodelavcev.

Posebno skrb namenjamo razvoju ključnih in 
perspektivnih sodelavcev ter razvoju voditeljstva, 
vsem zaposlenim pa nudimo nabor funkcionalnih 
izobraževanj tako doma kot v tujini, vključno z 
možnostjo pomoči pri financiranju formalnega 
izobraževanja ter udeležbe na strokovnih srečanjih. 
Vzpostavljen imamo sistem mentorstva za vse 
novozaposlene, za starejše in uveljavljene kadre pa 
razvite rešitve za nadaljnji razvoj njihove kariere in 
iskanje novih izzivov. S ciljnim vodenjem razvijamo 

potencial zaposlenih, povečujemo njihovo pripadnost 
in ustvarjamo stimulativno delovno okolje.

Varno in zdravju prijazno delovno okolje je temelj  
kakovostnega opravljanja dela ter ohranjanja zdravja 
zaposlenih. Zato nenehno prepoznavamo tveganja 
za varnost in zdravje v delovnem okolju ter jih 
obvladujemo s sprejemanjem ustreznih ukrepov. Z 
izobraževanjem zaposlenih in kontinuiranim internim 
komuniciranjem krepimo zavest o pomenu varnosti 
in zdravja pri delu.

  Zaposleni smo seznanjeni s tveganji  

  na svojem delovnem mestu in njihovim  

  dolžnim ravnanjem v primeru nevarnosti  

  za varnost in zdravje pri delu. 

  Delujemo samozaščitno in vselej  

  upoštevamo navodila strokovnih služb in  

  odgovornih oseb.  

Skrbimo za zaposlene
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V središču aktivnosti Skupine Triglav so naše stranke. 
Z njimi gradimo odnose, ki temeljijo na zaupanju, 
ter si prizadevamo dosegati njihovo zadovoljstvo in 
lojalnost. Razvijamo enostavne zavarovalne produkte 
in asistenčne rešitve, uvajamo vsekanalen pristop 
do strank in nove poslovne modele. Strateški cilj je 
stranke obravnavati celostno in odgovorno ter z njimi 
vsekanalno komunicirati.

V ospredje postavljamo enostavnost, zanesljivost, 
preglednost, razumljivost in dostopnost naših 
produktov ter storitev. Tem usmeritvam sledimo 
že v fazi razvoja produktov, veliko pozornost pa 
namenjamo tudi kakovostnim, zanesljivim in 
učinkovitim poprodajnim storitvam.

Zavedamo se, da so zavarovalne pogodbe in drugi 
finančni posli za stranke pogosto zapleteni in težko 

razumljivi. Zato si prizadevamo, da pri sklepanju 
tovrstnih pogodb ne ravnamo zavajajoče in strankam 
razumljivo pojasnimo vse pravice in dolžnosti, ki 
zanje iz njih izhajajo. Posredujemo jim tudi ustrezno 
gradivo ter jim nudimo dodatne nasvete in pojasnila.
Pri promocijskih aktivnostih ter trženju produktov in 
storitev se ne poslužujemo zavajajočih, agresivnih, 
žaljivih, šokantnih ali drugih neprimernih prodajnih 
ali poprodajnih praks.

Morebitne pritožbe strank rešujemo nepristransko, 
korektno, hitro in učinkovito ter po predpisanem 
postopku. Če pri tem pride do spora, ga skušamo 
rešiti sporazumno in v obojestransko zadovoljstvo, 
z upoštevanjem pravic stranke, njenih dolžnosti ter 
zakonitih interesov družbe in Skupine Triglav.

Osredotočeni smo na 
stranke
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Strateško si prizadevamo 
povečevati vrednost premoženja 
delničarjev družbe na dolgi rok, ki 
ga lahko zaradi uvrstitve delnice 
na Ljubljansko borzo vrednotijo 
dnevno in po tržni ceni. Skrbimo 
za čim večjo atraktivnost delnice 
in doseganje njene poštene 
vrednosti. To izvajamo z nizom 
aktivnosti odnosov z investitorji 
oziroma delničarji, ki so usmerjene 
tudi v prepoznavnost delnice 
v mednarodnem in lokalnem 

finančnem svetu ter grajenje 
odprtih in tvornih odnosov z 
institucionalnimi investitorji 
oziroma delničarji.

Prizadevamo si, da so naši 
delničarji transparentno, tekoče 
in enakomerno obveščeni 
o poslovanju, položaju in 
obetih Skupine Triglav, s čemer 
dobijo kakovostne podlage za 
investicijsko odločanje. Pri tem 
obravnavamo vse delničarje 

enako, ne glede na njihov izvor, 
velikost in status.

Naša dodatna skrb je namenjena 
zaščiti malih delničarjev družbe, 
kar med drugim izražamo z dobro 
prakso organiziranega zbiranja 
pooblastil za glasovanje na 
skupščinah družbe.

Skrbimo za interese 
delničarjev

Ustvarjamo dobre 
odnose s poslovnimi 
partnerji

V Skupini Triglav negujemo partnerstva z različnimi 
podjetji. Odnos s poslovnimi partnerji gradimo 
s strpnostjo, medsebojnim spoštovanjem, 
transparentnim in nediskriminatornim odnosom, 
ob upoštevanju etičnih in zakonskih norm. Cenimo 
poslovne partnerje, ki tudi v svojem podjetju 
spodbujajo predanost in zavezanost k strokovnosti, 
etičnosti in transparentnosti.

Ne poslujemo s poslovnimi partnerji, ki v svoj 
poslovni proces vključujejo otroško delo, zaposlenim 
ne zagotavljajo ustreznih, najmanj pa predpisanih 
delovnih pogojev, jim ne nudijo ustreznega plačila 
za opravljeno delo, ne skrbijo za varnost in zdravje 
zaposlenih pri delu ali drugače ne spoštujejo 
človekovih pravic, ne ravnajo trajnostno ali ne skrbijo 
za omejevanje vplivov na naravno okolje.
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V družbah Skupine Triglav si prizadevamo 
zaščititi premoženje pred prevarami, zato slednje 
preprečujemo z vzpostavljanjem in upravljanjem 
ustreznega notranjega kontrolnega sistema. 
V primeru zaznanih razlogov za sum prevare v 
posamezni družbi Skupine Triglav, dotična družba 
razišče vsa s tem povezana dejstva in okoliščine ter 
ukrepa v zakonsko dopustnih okvirih.

Zaposleni v Skupini Triglav si s svojim zgledom in 
naznanjanjem sumov prevar prizadevamo aktivno 
prispevati k preprečevanju in odkrivanju prevar.

  Prevara lahko pomeni protipravno  

  prisvajanje premoženja družbe (npr  

  goljufije, zatajitve, zlorabe položaja  

  ali zaupanja, zavarovalniške  

  goljufije, zloraba notranjih  

  informacij, izdaja in neupravičena  

  pridobitev poslovne skrivnosti),  

  kot tudi poneverba in neupravičena  

  uporaba tujega premoženja,  

  neupravičeno sprejemanje daril ali  

  podkupnine, ponarejanje poslovnih   

  knjig ipd.  

2.4 Obvladujemo tveganja
Zaposleni v Skupini Triglav ravnamo strokovno in odgovorno 
ter si aktivno prizadevamo za učinkovito obvladovanje 
tveganj.

Obvladujemo prevare
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Z namenom varstva integritete in dobrega imena 
Skupine Triglav ter varstva interesov družb Skupine 
Triglav in njihovih deležnikov ne odobravamo 
koruptivnih ravnanj.

Posebno pozornost namenjamo spoštovanju 
predpisov o javnih uslužbencih in javnih naročilih, 
kadar sodelujemo, poslujemo in komuniciramo s 
subjekti, ki jih ti predpisi zavezujejo. V razmerjih s 
slednjimi še posebej pazimo na vsako vprašljivo ali 
neprimerno ravnanje, izvajanje transakcij, dajanje 
nadomestil, plačil ali drugih koristi, daril ali ugodnosti.

Skrbimo, da plačila v korist dobaviteljev, posrednikov, 
zastopnikov in drugih poslovnih partnerjev izvajamo 
izključno za namen opravljanja zakonitih poslov, pri 
čemer mora biti vsota oziroma vrednost plačila ali 
koristi sorazmerna in razumna glede na naravo in 
obseg izvedenega posla.

  Koruptivna ravnanja razumemo kot  

  dajanje in sprejemanje podkupnin ter  

  vsa druga ravnanja, s katerimi se z  

  zlorabo pooblastil oziroma položaja  

  ali z ravnanjem v nasprotju s svojimi  

  odgovornostmi dosega ali poskuša doseči  

  prednosti ali koristi zase ali za tretjo  

  osebo.  

Preprečujemo 
koruptivna ravnanja
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V Skupini Triglav aktivno preprečujemo in ne 
dopuščamo zlorab svojega sistema za vstop, uporabo, 
transformacijo ali prikrivanje nezakonitega izvora 
denarja oziroma zbiranje, izstop ali namenjanje 
denarja za financiranje terorizma. Zlasti to velja za 
področja opravljanja poslov življenjskih zavarovanj, 
upravljanja premoženja in računovodskih storitev, 
ki so s tega vidika mednarodno pripoznani kot bolj 
tvegani.

Za zagotavljanje preprečevanja pranja denarja in 
financiranja terorizma vzpostavljamo in upravljamo 
ustrezne notranje kontrolne sisteme v družbah, ki 
opravljajo posle življenjskih zavarovanj, nastopajo v 
vlogi upravljavca investicijskih skladov ali izvajalca 
računovodskih storitev.

V teh družbah se zaposleni in druge osebe, ki delujejo 

v imenu družbe, redno izobražujemo in usposabljamo. 
V primeru prepoznanih razlogov za sum pranja 
denarja ali financiranja terorizma zaposleni o tem 
obvestimo pooblaščenca za preprečevanje pranja 
denarja v svoji družbi. Slednji o tem obvesti vodstvo in 
pristojen državni organ.

Podatki in informacije so ključnega 
pomena za izvajanje poslovnih 
procesov in v vseh družbah 
Skupine Triglav predstavljajo 
izjemno pomembno poslovno 
premoženje. Podatke, ki jih 
pridobimo pri poslovanju, zato 
varujemo z vso dolžno skrbnostjo.

Z namenom zagotavljanja 
njihove zaupnosti (preprečevanje 
nepooblaščenega dostopa ali 
razkritja), celovitosti (zagotavljanje 
popolnosti in točnosti informacij) 
in razpoložljivosti (zagotavljanje 
dostopnosti informacij takrat in 
v obsegu, ko so le-te potrebne) 

imajo družbe Skupine Triglav 
vzpostavljene lastne sisteme 
upravljanja varovanja informacij.

Posamezni podatki lahko 
predstavljajo tako osebne 
kot tudi zaupne podatke in 
poslovno skrivnost družbe. Pri 
ravnanju z njimi upoštevamo 
naravo tovrstnih podatkov in jih 
obdelujemo v skladu z zakonodajo 
in notranjimi akti družb. Z njimi se 
seznanjajo le osebe, ki te podatke 
potrebujejo za opravljanje svojih 
del in nalog oziroma za izvajanje 
svojih pooblastil in odgovornosti 
v družbah Skupine Triglav. Pazimo, 

da je obseg obdelave v sorazmerju 
z namenom obdelave oziroma 
nalogami, ki jih opravljamo v 
družbi ali za družbo, ter da imamo 
za obdelavo ustrezno pravno 
podlago.

Podatkov ne razkrivamo tretjim 
osebam, razen če za to obstoji 
podlaga v zakonu ali osebni 
privolitvi osebe, na katero se 
konkretni podatki nanašajo. Prav 
tako jih ne izkoriščamo v svojo ali 
tujo korist. Hranimo jih v skladu 
s pravili in postopki varnostne 
politike in drugimi notranjimi akti 
družbe ter področnimi predpisi.

  Temeljni ukrep za preprečevanje in  

  odkrivanje pranja denarja ali financiranja  

  terorizma je izvajanje skrbnega pregleda  

  strank in upravičencev iz zavarovanja  

  ter drugih poslovnih partnerjev z  

  identifikacijo, ugotavljanjem namena  

  posla, dejavnosti stranke ali partnerja ter  

  s spremljanjem njenih aktivnosti pri  

  družbi.  

Preprečujemo pranje 
denarja in financiranje 
terorizma

Varujemo podatke
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(Za)varujemo
ugled Triglava

3
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Cilje Skupine Triglav in posameznih družb 
izpolnjujemo skladno s poslovno strategijo, pri 
čemer spodbujamo motiviranost, inovativnost in 
ustvarjalnost, hkrati pa zagotavljamo, da je naše 
delo usmerjeno k učinkovitosti in ustvarjanju dodane 
vrednosti za družbe v Skupini Triglav.

S ciljem ohranjanja ugleda in integritete blagovne 
znamke Triglav si prizadevamo ustvarjati okoliščine, 
v katerih lahko zaposleni brez zadržkov sporočajo 
pomisleke in dvome glede odločitev, stanj ali ravnanj, 
ki bi lahko pomenila neskladnosti ali kršitve Kodeksa.

Sum na kršitev Kodeksa ali povzročitev škode 
interesom Skupine Triglav ali kateri izmed njenih 
družb ali interesom tretje osebe, ki je v poslovnem 
razmerju z družbo Skupine Triglav, zaposleni 
naznanimo bodisi neposredno nadrejeni osebi bodisi 
službi ali pooblaščeni osebi za skladnost poslovanja v 
družbi.

Osebe, ki se jim naznani oziroma so na drug način 
seznanjene z naznanitvami kršitev Kodeksa, v okviru 
veljavne zakonodaje:

• ukrepajo v najboljšem interesu posamezne 
družbe in Skupine Triglav ter v skladu s svojimi 
pooblastili,

• varujejo kot zaupno identiteto 
dobronamernega naznanitelja in osebe, na 
katere se naznanitev nanaša,

• varujejo dobronamernega naznanitelja pred 
povračilnimi ravnanji ali drugimi dejanji 
ustvarjanja sovražnega delovnega okolja ali 
poslabševanja delovnih razmer in odnosov ter 

• varujejo integriteto oseb, na katere se nanaša 

naznanitev kršitve tega Kodeksa.

  Komu naznanimo kršitev?  

  Nadrejeni osebi ali pooblaščeni osebi oz.  

  koordinatorju za skladnost poslovanja  

  posamezne družbe skupine.  

  Če kršitve iz objektivnih ali subjektivnih  

  razlogov ne moremo naznaniti zgoraj  

  navedenim osebam ali službam, jih  

  naznanimo Skladnosti poslovanja  

  Zavarovalnice Triglav na e-naslov  

  skladnost@triglav.si.  

Sporočene kršitve Kodeksa v okviru svojih pooblastil 
in delovnega področja ter skladno z veljavnimi zakoni 
in notranjimi akti družbe obravnava pristojna služba 
ali pooblaščena oseba za skladnost poslovanja 
posamezne družbe.

Kršitve Kodeksa, ki hkrati predstavljajo kršitev veljavne 
zakonodaje ali notranjih aktov družbe, lahko pomenijo 
tudi kršitev delovnih obveznosti posameznika, zaradi 
česar se lahko odrazijo  v disciplinski, odškodninski, 
kazenski ali drugi odgovornosti, skladno z veljavnimi 
predpisi in internimi akti družbe.

Dobronamerne naznanitve kršitev Kodeksa varujemo 
kot poslovno skrivnost.

Kodeks Skupine Triglav je bil sprejet v Ljubljani, dne 10.8.2021 in velja od 1.9.2021. S tem dnem preneha veljati 
Kodeks Skupine Triglav z dne 1.4.2019.

  Povračilna ravnanja zoper dobroverne  

  naznanitelje niso dovoljena. Povračilna  

  ravnanja predstavljajo kakršno koli  

  neenako obravnavanje, nadlegovanje,  

  mobing, zmanjšanje ugodnosti,  

  zastraševanje, šikaniranje in podobna  

  ravnanja. Velja domneva, da je vzročna  

  zveza med naznanitvijo in povračilnimi  

  ravnanji podana.  
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