Ljubljana, julij 2011

OBVESTILO POSLOVNIM PARTNERJEM ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d.

Spoštovani poslovni partnerji,
Zavarovalnica Triglav, d.d., je 23. junija 2011, na predlog organizacije Združenih narodov Global
Compact Slovenija podpisala Deklaracijo o poštenem poslovanju. Deklaracijo je pripravila
protikorupcijska delovna skupina Ethos, ki deluje pod okriljem slovenskega društva za
trajnostni razvoj. Odločitev, da pristopimo k podpisu te deklaracije je v našem podjetju
dozorela, ker želimo aktivno prispevati k transparentnemu in pravičnemu poslovnemu okolju
ter posledično k učinkovitejšemu in konkurenčnejšemu gospodarstvu.
Zavedamo se, da je korupcija problem globalnih razsežnosti. V današnji družbi predstavlja eno
največjih ovir ekonomske rasti in trajnostnega razvoja. Koruptivna dejanja spodkopavajo
javno zaupanje v pravo in državne institucije, omejujejo prosto konkurenco na trgu,
zmanjšujejo proračune držav in integritete gospodarskih družb. Visoke stroške, ki nastanejo ob
tem, pa financirajo pošteni. Za podjetja korupcija predstavlja dodatno finančno breme. Po
nekaterih ocenah podraži poslovanje podjetja tudi do 10 odstotkov.
Preventivni ukrepi za preprečevanje korupcije so bistven dejavnik boja proti njej. Le z njimi je na
dolgi rok možno vzpostaviti ničelno toleranco družbe do koruptivnih dejanj. S podpisom
Deklaracije o poštenem poslovanju smo se zato v Zavarovalnici Triglav zavezali, da bomo
poslovali še bolj pregledno in pošteno. Pri sklepanju poslov se bomo izogibali in zavračali
vsakršno koruptivno ravnanje, vključno z izsiljevanjem in podkupovanjem, ter skrbeli za
ohranitev integritete, tako vašega kot našega podjetja.
Skladno s podpisom Deklaracije o poštenem poslovanju bomo v prihodnje, kjer bo to mogoče,
pa tudi v že obstoječe pogodbe, katerih vrednost dosega ali presega 10.000 EUR, vključili
naslednjo protikorupcijsko klavzulo:
»Če je v zvezi s to pogodbo prišlo do korupcije, ki je vplivala ali bi utegnila vplivati na ravnanje
strank, skleniteljic pogodbe, je le-ta nična. Pogodbi zvesta stranka lahko odstopi od te pogodbe
pred potekom njene veljavnosti, in sicer s takojšnjim učinkom ter brez kakršnih koli nadaljnjih
obveznosti, če se izkaže, da je v zvezi z izvajanjem ali nadzorom nad izvajanjem te pogodbe prišlo
do korupcije.«

V primeru, ko je korupcija vplivala ali bi lahko vplivala na sklenitev pogodbe, bomo nemudoma
prekinili vse aktivnosti v zvezi s sklepanjem oziroma izvajanjem pogodbe razen tistih, ki
preprečujejo nastanek morebitne škode na že delno izvedenem predmetu pogodbe. Hkrati s
tem bomo nemudoma sprožili ustrezne pravne postopke za ugotovitev ničnosti pogodbe.
Če je do korupcije prišlo med izvajanjem ali nadzorom nad izvajanjem pogodbe, bomo
nemudoma sprožili postopke za razvezo pogodbe oziroma ob upoštevanju konkretnega
primera sprožili druge postopke za odpravo škodljivih posledic korupcije.
Cilj Zavarovalnice Triglav je, da poslujemo trajno in uspešno, pri tem pa ohranjamo najvišje
standarde poslovne etike v razmerjih do vseh deležnikov. Spodbujamo zakonito in etično
ravnanje ter ohranjamo zaupanje poslovnih partnerjev in družbe kot celote ter uresničujemo
temeljne vrednote našega kolektiva.
Zavarovalnica Triglav je podjetje, ki se lahko pohvali z uspešnim in kakovostnim sodelovanjem
s poslovnimi partnerji. Želimo si, da boste podprli naša prizadevanja v smeri poštenosti
poslovanja, v boju proti korupciji in zvišanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Matjaž Rakovec
predsednik uprave

