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Η ηγετική παρουσία μας
Στη MetLife, δεν εργαζόμαστε απλά για μια εταιρεία. Συνεχίζουμε μια παράδοση.
Επί περισσότερα από 150 έτη, βοηθάμε ανθρώπους να προστατεύσουν την
οικογένεια και τα οικονομικά τους έτσι ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις
δυνατότητές τους.
Λόγω αυτής της παράδοσης, οι πελάτες μας αναμένουν από εμάς να τα κάνουμε
όλα σωστά. Εκτός αυτού, αναμένουν από εμάς να κάνουμε τα πράγματα με τον
σωστό τρόπο, να επιδεικνύουμε την ειλικρίνεια, την ακεραιότητα και τον σεβασμό
που χαρακτηρίζουν την εταιρεία μας από το 1868.
Ο κώδικας επιχειρηματικής δεοντολογίας της MetLife μας βοηθάει να εφαρμόζουμε
στην πράξη τις αξίες μας με κάθε πελάτη, καθημερινά. Μας βοηθάει να πορευόμαστε
σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον τηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα
επαγγελματικά πρότυπα. Για τους λόγους αυτούς, ο κώδικας αποτελεί το θεμέλιο της
κουλτούρας, της ταυτότητας και της μακροπρόθεσμης επιτυχίας μας.
Καθένας από εμάς είναι ένας πρεσβευτής της MetLife, γεγονός που σημαίνει ότι
καθένας από εμάς συμβάλλει στη φήμη της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, φροντίστε
να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να συμμορφώνεστε με όλες τις πτυχές του
κώδικά μας και, επίσης, να ξέρετε ότι έχετε το δικαίωμα να μιλάτε άφοβα αν ποτέ
παρατηρήσετε οτιδήποτε αντίκειται στις αξίες και τα πρότυπά μας.
Η MetLife έχει αλλάξει πολύ στη διάρκεια του προηγούμενο ενάμιση αιώνα. Το μόνο
αναλλοίωτο παραμένει η ποιότητα των ανθρώπων μας και η προσήλωσή τους στον
στόχο μας. Ευχαριστούμε για τις προσπάθειές σας. Είμαστε πάντα στο πλευρό σας
ώστε να οικοδομήσουμε ένα πιο ασφαλές μέλλον.

Michel Khalaf
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
MetLife
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Η κληρονομιά μας
Επί περισσότερα από 150 έτη, η MetLife
έχει βοηθήσει γενεές ανθρώπων να
οικοδομήσουν ένα πιο σίγουρο μέλλον.
Είτε είστε νεοεισερχόμενοι στη MetLife είτε
εξοικειωμένοι με την πλούσια κληρονομιά
μας, είμαστε υπερήφανοι που μοιραζόμαστε
τις θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες
οικοδομήθηκε η MetLife.

Δεκαετία του 1900 – Μια
νοσηλεύτρια επισκέπτεται
το σπίτι μιας οικογένειας.

4 | ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ

Η Metropolitan Life Insurance Company (MetLife) ξεκίνησε
τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στις 24 Μαρτίου
1868 – πριν από την εφεύρεση του τηλεφώνου, την ευρεία
διάδοση των ηλεκτρικών λαμπτήρων, και πριν από την
ανάπτυξη του βενζινοκίνητου αυτοκινήτου. Τα πρώτα
κεντρικά γραφεία μας αποτελούνταν από δύο δωμάτια,
χώρος αρκετός να στεγάσει τους εργαζόμενους εκείνη την
εποχή, έξι στο σύνολο.
Αρχικά, η MetLife επικεντρώθηκε στις ασφάλειες ζωής. Το
1871, η MetLife άρχισε να παρέχει στους ασφαλισμένους
πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την υγιεινή, μια
παράδοση που συνεχίζεται και σήμερα. Το 1879, ήμασταν
η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στις ΗΠΑ που προσέφερε
ασφάλιση εργατικών ατυχημάτων. Η ασφάλιση εργατικών
ατυχημάτων εξασφάλιζε οικονομική στήριξη σε περίπτωση
θανάτου του εργαζόμενου που ήταν η πρωταρχική πηγή
εισοδημάτων και ήταν εύκολο να συναφθεί και οικονομικά
προσιτή. Σε αντίθεση με άλλα ασφαλιστήρια συμβόλαια,
αυτό το είδος ασφάλισης συναπτόταν για μικρά ποσά για
τα οποία τα ασφάλιστρα εισπράττονταν σε εβδομαδιαία ή
μηνιαία βάση από την κατοικία του ασφαλισμένου. Το 1880,
η MetLife υπέγραφε καθημερινά 700 νέα ασφαλιστήρια
συμβόλαια για την κάλυψη εργατικών ατυχημάτων. Και
επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικειότητα και η
προσωπική επαφή, οι αντιπρόσωποί μας επισκέπτονταν
κάθε ασφαλισμένο την ίδια ώρα κάθε εβδομάδα.

Το 1909, η MetLife ανέλαβε ενεργό ηγετικό ρόλο στην
προώθηση του κοινωνικού ρόλου της ασφάλισης, ξεκινώντας
ένα πρωτοφανές και εκτεταμένο ανθρωπιστικό πρόγραμμα
που είχε στόχο την παροχή υποστήριξης σε μη προνομιούχες
ομάδες. Το πιο αξιοσημείωτα έργο που προέκυψε από
αυτό το πρόγραμμα ήταν η Υπηρεσία Επισκεπτριών
Νοσηλευτριών της Metropolitan Life Insurance Company,
το οποίο λειτούργησε από το 1909 μέχρι το 1953. Οι
νοσηλεύτριες διένειμαν σημαντικές πληροφορίες για την
καλή υγεία και την καθαριότητα, βελτιώνοντας τελικά την
ευημερία του ανεπαρκώς εξυπηρετούμενου πληθυσμού και
μειώνοντας τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας μεταδοτικών
ασθενειών όπως η φυματίωση.
Η MetLife έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση
πολλών σημαντικών ιστορικών γεγονότων, όπως τον
σεισμό και την πυρκαγιά στο Σαν Φρανσίσκο το 1906,
τη βύθιση του Τιτανικού το 1912, και την είσοδο των ΗΠΑ
στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο το 1917. Σε κάθε περίπτωση,
η MetLife υπήρξε η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία που
ανέλαβε δράση καταβάλλοντας αποζημιώσεις γρήγορα,
ενώ έχει υπάρξει αρωγός στις προσπάθειες παροχής
ανθρωπιστικής βοήθειας.
Έως και σήμερα, η MetLife συνεχίζει να ασκεί τις
επιχειρηματικές της δραστηριότητες με δίκαιο και διαφανή
τρόπο, θέτοντας πάντα τον πελάτη στην κορυφή των
προτεραιοτήτων μας και παραμένοντας πιστή στην
παράδοσή μας. Η εξαγορά της Alico το 2010 διεύρυνε
σημαντικά το παγκόσμιο αποτύπωμα της MetLife. Σήμερα,
δραστηριοποιούμαστε σε περισσότερες από 44 χώρες
παγκοσμίως και απασχολούμε περισσότερα από 48.000
άτομα. Βοηθάμε οικογένειες, επιχειρήσεις και κοινότητες όχι
μόνο να επιβιώνουν, αλλά να ευημερούν. Ας αναλογιστούμε
λοιπόν με υπερηφάνεια όλα όσα έχουμε οικοδομήσει μαζί
και ας στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον σε όσα μπορούμε
να επιτύχουμε ακόμα.
1906 – Ασφαλισμένοι της MetLife
μετά τον σεισμό στο Σαν Φρανσίσκο.
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Ενημερωνόμαστε για τις
υποχρεώσεις μας
Η παράδοση της MetLife συνεχίζεται
με τους εργαζόμενους της εταιρείας.
Η μέριμνα για τους ανθρώπους είναι
η θεμελιώδης αρχή που διέπει τους
ρόλους μας στη MetLife. Έχουμε
καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να
δημιουργήσουμε μια κουλτούρα στην οποία
κάθε εργαζόμενος(-η) αναλαμβάνει την
ευθύνη των πράξεών του/της και υιοθετεί
μια νοοτροπία συμμετοχής. Όλοι έχουμε
προσωπικό συμφέρον στην επιτυχία
της MetLife. Ως εργαζόμενος(-η) της
MetLife, η συμπεριφορά και οι αποφάσεις
σας έχουν αντίκτυπο στη MetLife. Να
συμπεριφέρεστε πάντα με τρόπο που
εναρμονίζεται με τις αξίες της MetLife.

1870 – Έντυπο που
διανεμήθηκε στους
αντιπροσώπους, το
οποίο περιγράφει
τα καθήκοντα και τις
αρμοδιότητές τους.
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Ο κώδικάς μας, σε συνδυασμό με τις πολιτικές της MetLife,
σας παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την
εκτέλεση των καθηκόντων σας με δεοντολογικό τρόπο και
σύμφωνα με τα πρότυπα της MetLife, τους νόμους και τους
κανονισμούς. Είναι δική σας ευθύνη να κατανοήσετε τον
τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην εργασία σας και τις
αποφάσεις που λαμβάνετε.
•

Αφιερώστε χρόνο να διαβάσετε τον κώδικα και να
ανατρέχετε σε αυτόν συχνά για βοήθεια προκειμένου να
κατανοήσετε τις προσδοκίες της MetLife.

•

Να αναλαμβάνετε την προσωπική ευθύνη των πράξεών
σας και κατανοήστε ότι ο τρόπος που συμπεριφέρεστε
είναι σημαντικός και έχει αντίκτυπο στη δεοντολογική
κουλτούρα και τη φήμη της MetLife.

•

Να συνεργάζεστε και να επικοινωνείτε με τις διάφορες
ομάδες του οργανισμού.

•

Να αποτρέπετε κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά και
να αναφέρετε κάθε πιθανολογούμενη παράβαση που
υποπίπτει στην αντίληψή σας. Να αναφέρετε κάθε
ανησυχία σας αμέσως και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο,
συνεργαστείτε στην έρευνα.

•

Επιβεβαιώστε τη δέσμευσή σας στην τήρηση του κώδικά
μας και τη συμμόρφωσή σας με αυτόν στη διάρκεια του
ετήσιου Προγράμματος Εκπαίδευσης και Γνωστοποίησης
Σύγκρουσης Συμφερόντων της εταιρείας μας.

•

Ολοκληρώστε την υποχρεωτική εκπαίδευσή σας
εγκαίρως ώστε να γνωρίζετε τι αναμένεται από εσάς.

Ο κώδικας της MetLife ισχύει για όλους τους εργαζόμενους
της MetLife συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων
διοικητικών στελεχών. Το πρόγραμμα διαχείρισης επιδόσεων
της MetLife προάγει κάθε συμπεριφορά που συνάδει με τον
κώδικα. Τυχόν παραβιάσεις του κώδικα και των πολιτικών
μας, ή των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών, μπορεί
να οδηγήσουν σε πειθαρχικές κυρώσεις, ακόμη και σε
τερματισμό της σχέσης εργασίας με τη MetLife.
Αναμένουμε από όλους όσοι συνεργάζονται με τη MetLife,
είτε ως μισθωτοί είτε όχι, προμηθευτές ή άλλα τρίτα μέρη,
να ενεργούν με τρόπο που συνάδει με τις αξίες μας και να
τηρούν πιστά τα πρότυπά μας όπως περιγράφονται εδώ
και στον Κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας για τους
προμηθευτές της εταιρείας μας.

Και εάν;
Τι πρέπει να κάνω αν υπάρχει
σύγκρουση συμφερόντων
ανάμεσα σε όσα αναφέρονται
στον κώδικα και τους τοπικούς
νόμους και κανονισμούς;
Για τυχόν απορίες, απευθυνθείτε στο
Νομικό Τμήμα.
1914 – Πρακτική εκπαίδευση.

Περισσότερες
πληροφορίες
 μήμα Παγκόσμιας
Τ
Δεοντολογίας
Κώδικας επιχειρηματικής
δεοντολογίας για τους
προμηθευτές

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΝΟΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΎΜΕ ΤΟΝ
ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΎΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

Ενημερωνόμαστε για
τις υποχρεώσεις μας ως
προϊστάμενοι
Ως προϊστάμενοι στη MetLife, ο τρόπος
που λαμβάνετε αποφάσεις, χειρίζεστε τυχόν
ανησυχίες και αντικρουόμενες απόψεις ή
ακόμα και που αντιμετωπίζετε δυσάρεστα
θέματα, συμβάλλουν στην οικοδόμηση
εμπιστοσύνης με το προσωπικό σας. Έχετε
επιρροή και ο τρόπος που συμπεριφέρεστε
και επικοινωνείτε με το προσωπικό σας
είναι σημαντικός. Οι αποφάσεις που
λαμβάνετε επηρεάζουν την απόδοση και την
ικανοποίηση του προσωπικού σας. Είναι
σημαντικό να δίνετε το καλό παράδειγμα
καταδεικνύοντας την προσήλωσή σας
στον κώδικα και τους στόχους μας και να
παρέχετε στο προσωπικό σας τη δυνατότητα
να κάνει το ίδιο. Είναι δική σας ευθύνη να
καλλιεργήσετε μια δεοντολογική κουλτούρα
και ένα περιβάλλον υποστήριξης στο οποίο
το προσωπικό σας νιώθει άνετα να θέτει
ερωτήσεις και να διατυπώνει ανησυχίες.
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Ως προϊστάμενος, είστε προβεβλημένο πρόσωπο και
το προσωπικό παρατηρεί τις συμπεριφορές σας και τις
μιμείται. Διασφαλίστε ότι δημιουργείτε το κατάλληλο
δεοντολογικό πλαίσιο καθώς και ότι οι πράξεις σας
συνάδουν με αυτό.
•

Λειτουργήστε ως παράδειγμα προς μίμηση
εφαρμόζοντας τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στον
κώδικά μας, τηρώντας τις αξίες μας και ενθαρρύνοντας
το προσωπικό σας να κάνει το ίδιο.

•

Ενθαρρύνετε την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος στο
οποίο το προσωπικό σας νιώθει άνετα και ότι τους
υποστηρίζετε όταν εκφράζονται ελεύθερα, θέτουν
ερωτήσεις και διατυπώνουν ανησυχίες.

•

Μην προβαίνετε άμεσα ή έμμεσα σε αντίποινα κατά
οποιουδήποτε διατυπώνει ανησυχίες καλή τη πίστει ή
παρέχει υποστήριξη σε μια έρευνα. Διασφαλίστε ότι οι
άλλοι γνωρίζουν ότι αναμένετε το ίδιο από αυτούς.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΝΟΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΎΜΕ ΤΟΝ
ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΎΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

Λαμβάνουμε δεοντολογικές
αποφάσεις
Στη MetLife, καταβάλλουμε προσπάθειες
προκειμένου να πράττουμε ότι είναι σωστό
για τους ανθρώπους μας, τους πελάτες
μας και τους μετόχους μας. Είμαστε όλοι
υπεύθυνοι για τη λήψη δεοντολογικών
αποφάσεων καθημερινά, όμως το
«πράττουμε ό,τι είναι σωστό» μπορεί να
μην είναι πάντα σαφές. Αντικρουόμενες
προτεραιότητες ή επιχειρηματικές πιέσεις
μπορεί να σας δημιουργήσουν αμφιβολίες
για την κρίση σας.
Δεν είστε μόνοι. Ο κώδικας και οι αξίες της
MetLife υπάρχουν για να μας καθοδηγούν
στη λήψη δεοντολογικών αποφάσεων.
Μολονότι ο κώδικας δεν προσφέρει απάντηση για κάθε
περίσταση, μπορεί να σας παρέχει τη δυνατότητα να
λαμβάνετε αποφάσεις που προασπίζουν τις αρχές μας
και προστατεύουν τους ανθρώπους μας και τη φήμη μας.
Χρησιμοποιήστε τους διαθέσιμους πόρους, εμπιστευτείτε
την κρίση σας, και ζητήστε καθοδήγηση αν χρειάζεστε
επιπλέον βοήθεια.

Ως εργαζόμενος, έχετε το δικαίωμα στον προσωπικό
σας κώδικα ηθικής, ωστόσο, ο κώδικας δεοντολογίας
της MetLife πρέπει να καθοδηγεί τη συμπεριφορά
σας και τις αποφάσεις σας σε θέματα που αφορούν τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.
Ο προσωπικός κώδικας
ηθικής είναι αξίες,
πεποιθήσεις και αποφάσεις
που ΣΑΣ αφορούν σε
προσωπικό επίπεδο.

Ο κώδικας επιχειρηματικής
δεοντολογίας είναι οι αξίες
και τα πρότυπα της MetLife
που πρέπει να ακολουθούν
όλοι οι εργαζόμενοι.
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ΔΕΝ ΕΊΣΤΕ ΣΊΓΟΥΡΟΙ
«ΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ
ΣΩΣΤΌ»; ΑΥΤΈΣ ΟΙ
ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΘΑ ΣΑΣ
ΒΟΗΘΉΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ
ΣΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΉΣΟΥΝ
ΚΑΤΆ ΤΗ ΛΉΨΗ
ΔΎΣΚΟΛΩΝ
ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ.

Είναι νόμιμη η
ενέργεια;

Εξυπηρετεί τα
βέλτιστα συμφέροντα
των ανθρώπων μας,
των πελατών μας και
των μετόχων μας;

Είναι σύμφωνη
με τον κώδικα
και τις πολιτικές
μας;

Μπορεί αυτή
η ενέργεια να
υποβληθεί σε
ενδελεχή έλεγχο;

Αντικατοπτρίζει
τις αξίες και την
κουλτούρα μας;

Η οικογένειά σας, οι
φίλοι και η κοινότητά
σας θα το ενέκριναν;

ΕΆΝ Η ΑΠΆΝΤΗΣΉ ΣΑΣ
ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΌ
ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ
ΕΊΝΑΙ «ΌΧΙ», ΤΌΤΕ, ΜΗΝ
ΠΡΟΒΕΊΤΕ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ
ΕΝΈΡΓΕΙΑ. Η ΕΝΈΡΓΕΙΑ
ΑΥΤΉ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ
ΝΑ ΈΧΕΙ ΣΟΒΑΡΈΣ
ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΆΣ
ΚΑΙ ΤΗ METLIFE. ΑΝ
ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ,
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΣΑΣ, ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ή
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ.

Και εάν;
Και εάν ένας πελάτης υποβάλει
κάποια απαίτηση που δεν
πληροί τις προϋποθέσεις για
αποζημίωση αλλά νιώθετε
άσκημα για τον πελάτη και θέλετε
να τον αποζημιώσετε;
Η MetLife έχει πολιτικές και
διαδικασίες για την καταβολή
αποζημιώσεων. Στην περίπτωση
αυτή, οποιαδήποτε ενέργεια με βάση
τα προσωπικά σας αισθήματα μπορεί
να σας οδηγήσει σε παραβίαση
αυτών των πολιτικών της MetLife.

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΝΟΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΎΜΕ ΤΟΝ
ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΎΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

Νοιαζόμαστε για
τους ανθρώπους μας

Σε αυτήν την ενότητα:

Προωθούμε τις ίσες ευκαιρίες για
όλους
Σεβόμαστε τους άλλους
Προωθούμε ένα ασφαλές και
προστατευμένο περιβάλλον

Μιλήστε άφοβα!
Δεν ανεχόμαστε τα αντίποινα

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΝΟΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΎΜΕ ΤΟΝ
ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΎΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

Προωθούμε τις ίσες ευκαιρίες για όλους
Στη MetLife, εστιάζουμε στην προσέλκυση,
την ανάπτυξη και τη διατήρηση
εργαζομένων με ποικίλες δεξιότητες,
ικανότητες, καταβολές και εμπειρίες.
Χάρη στις διαφορές μας μπορούμε να
καινοτομούμε και να επιτυγχάνουμε
στην αποστολή μας, να είμαστε δηλαδή
στην υπηρεσία μεμονωμένων ατόμων,
οικογενειών, επιχειρήσεων και κοινοτήτων
σε όλο τον κόσμο. Η πολιτική μας είναι να
διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης
και επαγγελματικής εξέλιξης για όλους τους
εργαζόμενους στη MetLife.
Συμμορφωνόμαστε με όλους τους εφαρμοστέους
νόμους του εργατικού δικαίου και έχουμε δεσμευτεί να
παρέχουμε ένα ποικιλόμορφο περιβάλλον εργασίας χωρίς
αποκλεισμούς, απαλλαγμένο από κάθε μορφής παράνομη
παρενόχληση και διάκριση, καθώς και κάθε είδους
παρενόχληση ή διάκριση με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη
θρησκεία, το φύλο, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την
ταυτότητα ή έκφραση φύλου, την ηλικία, την αναπηρία,
την εθνική προέλευση, την οικογενειακή/ αστική
κατάσταση (σύμφωνο συμβίωσης/ αστικής ένωσης),
γεννετικές πληροφορίες, το καθεστώς ιθαγένειας, την
ιδιότητα μέλους ένστολου σώματος ή την ιδιότητα
του βετεράνου, ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό
γνώρισμα προστατεύεται από το νόμο.
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Περισσότερες
πληροφορίες
 ολιτική για τις ίσες
Π
ευκαιρίες απασχόλησης
και την καταπολέμηση
των παρενοχλήσεων
(για τις ΗΠΑ μόνο)

1877 – Η Carrie Foster, η πρώτη
γυναίκα συνεργάτης μας.

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΝΟΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΎΜΕ ΤΟΝ
ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΎΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

Σεβόμαστε τους άλλους
Η MetLife καταβάλλει προσπάθειες
να δημιουργήσει μια κουλτούρα στον
χώρο εργασίας όπου οι εργαζόμενοί
μας αισθάνονται ότι είναι ενεργά
μέλη, έχουν κίνητρα και εμπνέονται
καθημερινά. Αυτή η κουλτούρα μας
ενθαρρύνει να αφουγκραζόμαστε και
να ανταποκρινόμαστε στις ιδέες και
τις ανάγκες των άλλων. Η ευρύτητα
πνεύματος και το θάρρος μας να
αποδεχόμαστε διαφορετικές απόψεις
και να επιδοκιμάζουμε τις αλλαγές
καλλιεργεί έναν ποικιλόμορφο χώρο
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και με
πνεύμα συνεργασίας. Η καλλιέργεια
αυτής της κουλτούρας σεβασμού χωρίς
αποκλεισμούς εναπόκειται σε κάθε
εργαζόμενο της MetLife.

Περισσότερες
πληφορορίες
Παγκόσμια δήλωση σχετικά
με τον χώρο εργασίας
Παγκόσμια ποικιλομορφία
και ένταξη
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Καταδεικνύουμε την προσήλωσή μας στην καταπολέμηση
του αποκλεισμού και τη συνεργασία ενεργώντας
επαγγελματικά και συμπεριφερόμαστε μεταξύ μας με
σεβασμό και ευγένεια. Η υιοθέτηση συμπεριφορών που
είναι κακόβουλες, άσεμνες, απειλητικές ή εκφοβιστικές
διαταράσσουν το ασφαλές και παραγωγικό εργασιακό
περιβάλλον για το οποίο καταβάλλουμε προσπάθειες
καθημερινά. Ως εργαζόμενοι της MetLife, ο στόχος μας
πρέπει πάντα να είναι να συμπεριφερόμαστε με τρόπο που
στηρίζει και καλλιεργεί ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον,
το οποίο είναι απαλλαγμένο από παρενοχλήσεις ή
διακρίσεις. Αν βρεθείτε αντιμέτωποι ή παρατηρήσετε
κάποια συμπεριφορά που δεν συνάδει με τις αρχές της
MetLife ή η οποία πιστεύετε, καλή τη πίστει, ότι παραβιάζει
τις πολιτικές της MetLife, είναι καθήκον σας να μιλήσετε και
να το αναφέρετε.
Η παρενόχληση μπορεί να είναι μια μορφή αθέμιτης
διάκρισης εάν βασίζεται στα προστατευόμενα προσωπικά
χαρακτηριστικά ενός προσώπου. Ωστόσο, παρενόχληση
μπορεί επίσης να είναι οποιοδήποτε μη ευπρόσδεκτο,
προσβλητικό ή υποτιμητικό σχόλιο ή συμπεριφορά, καθώς
και κάθε είδους εκφοβιστική ή απειλητική ενέργεια. Η
παρενόχληση οποιουδήποτε είδους προσδιορίζεται από
τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι αντιλαμβάνονται εύλογα
τις ενέργειές σας, ανεξάρτητα από την πρόθεσή σας. Κάθε
μορφή παρενόχλησης παραβιάζει τον κώδικά μας και τις
ισχύουσες πολιτικές της MetLife, και ενδέχεται να είναι
παράνομη. Απαγορεύονται αυστηρά πράξεις ή οι λέξεις που
παρενοχλούν ή εκφοβίζουν άλλα άτομα και δεν θα γίνονται
ανεκτές. Εάν αντιληφθείτε μια κατάσταση που αφορά
τέτοιες συμπεριφορές, αναφέρετέ την αμέσως.

Όλοι μας έχουμε ευθύνη να βεβαιωνόμαστε ότι ο
χώρος εργασίας μας είναι ένα φιλόξενο περιβάλλον,
απαλλαγμένο από κάθε μορφή παρενόχλησης.
Η παρενόχληση μπορεί να προκύψει σε πολλές
μορφές και ενδέχεται να περιλαμβάνει, ενδεικτικά:
•

Σχόλια σχετικά με κάποιο προσωπικό
χαρακτηριστικό, τα οποία είναι ανεπιθύμητα,
προσβλητικά ή ταπεινωτικά.

•

Απερίφραστες ή ταπεινωτικές παρατηρήσεις σχετικά
με την εμφάνιση.

•

Ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις ή
επανειλημμένες προτάσεις για ραντεβού.

•

Εικόνες, μηνύματα ή αστεία τα οποία ταπεινώνουν
ή μπορεί να θεωρηθούν προσβλητικά, με βάση ένα
προσωπικό χαρακτηριστικό.

•

Ανεπιθύμητη σωματική επαφή.

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΝΟΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΎΜΕ ΤΟΝ
ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΎΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

Προωθούμε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον
Η MetLife έχει αναλάβει τη δέσμευση να
προστατεύει την ασφάλεια και την ευημερία
όλων των ατόμων στον χώρο εργασίας
της. Συνεπώς, δεν θα γίνονται ανεκτές
οι απειλές, απειλητικές ή επικίνδυνες
συμπεριφορές, η παρακολούθηση, η
παρενόχληση ή άλλες πράξεις βίας, όπως
παρόμοιες διαδικτυακές συμπεριφορές,
κατά εργαζομένων, επισκεπτών, πελατών ή
άλλων προσώπων στις εγκαταστάσεις της
MetLife ή κατά την άσκηση επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων της εταιρείας, ή σε σχέση
με αυτές. Εάν αντιληφθείτε μια κατάσταση
που αφορά τέτοιες συμπεριφορές,
αναφέρετέ την αμέσως. Η κατοχή όπλων
κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων
πυροβόλων όπλων, ενώ βρίσκεστε
στον χώρο εργασίας, καθώς και στους
χώρους στάθμευσης, ή κατά τη διεξαγωγή
δραστηριοτήτων της εταιρείας κατ’ άλλο
τρόπο, απαγορεύεται αυστηρά στον μέγιστο
βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Η MetLife θα απομακρύνει από τον χώρο εργασίας
οποιοδήποτε πρόσωπο επιδεικνύει τις συμπεριφορές που
αναφέρονται παραπάνω. Παραβιάσεις αυτής της πολιτικής
θα οδηγούν σε πειθαρχικές κυρώσεις, ακόμη και σε
τερματισμό της σχέσης εργασίας με τη MetLife.
Η MetLife θα ερευνά αμέσως και με τον κατάλληλο τρόπο
περιστατικά βίας, απειλές άσκησης βίας ή άλλες ανάρμοστες
συμπεριφορές που αναφέρονται παραπάνω σύμφωνα με
τις ισχύουσες πολιτικές και τη νομοθεσία. Τέτοιου είδους
περαστικά που αναφέρονται θα αντιμετωπίζονται με τη
δέουσα εμπιστευτικότητα εφόσον είναι δυνατόν. Η MetLife
διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει αυτά τα περιστατικά στις
αρμόδιες διωκτικές αρχές ή/και να ενημερώνει φορείς που
προσφέρουν ιατρική, ψυχολογική ή άλλη επαγγελματική
βοήθεια, κατά περίπτωση.

 ε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, στην οποία
Σ
υφίσταται άμεση απειλή, καλέστε το τοπικό
αστυνομικό τμήμα και ενημερώστε την ασφάλεια
κτιρίου (εφόσον υπάρχει)

Περισσότερες
πληροφορίες
Πολιτική ασφάλειας και
προστασίας στον χώρο
εργασίας (για τις ΗΠΑ μόνο)
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 ε περιπτώσεις μη έκτακτης ανάγκης, στις οποίες
Σ
μπορεί να προκύψουν ανησυχίες για επιθετική,
εκφοβιστική, δυνητικά επικίνδυνη ή απειλητική
συμπεριφορά, ή άλλες ανησυχητικές καταστάσεις,
επικοινωνήστε με το τοπικό ή περιφερειακό τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού ή Εργασιακών Σχέσεων,
ή αναφέρετε το πρόβλημα μέσω του εργαλείου
«Μιλήστε».

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΝΟΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΎΜΕ ΤΟΝ
ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΎΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

Μιλήστε!
Χρειάζεται θάρρος να αποφασίσετε
να αναφέρετε τις ανησυχίες σας. Να
ακολουθείτε τον κώδικα και τις αξίες
μας προκειμένου να αναλαμβάνετε κι
εσείς και οι άλλοι την ευθύνη για τους
προβληματισμούς και τις ανησυχίες που
εκφράζετε. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε
όλες τις λεπτομέρειες ή να είστε σίγουροι
ότι κάτι δεν πάει καλά για να εκφράσετε μια
ανησυχία ή να αναφέρετε μια παραβίαση
του κώδικά μας, των πολιτικών μας ή των
νόμων και των κανονισμών.

Κατανοήστε πόσο σημαντικό είναι να μιλάτε!
•

Μιλώντας, παρέχετε στη MetLife τη δυνατότητα να
διορθώσει ένα πρόβλημα και να προβεί σε βελτιώσεις.

•

Αν τα αρμόδια πρόσωπα δεν γνωρίζουν ότι κάτι δεν
πάει καλά, δεν μπορούν να αναλάβουν δράση για τη
διόρθωση της κατάστασης.

•

Αν δεν εκφράζετε προβληματισμούς και ανησυχίες, τότε
η εμπιστοσύνη στη MetLife μπορεί να μειωθεί, γεγονός
που βλάπτει τη φήμη και την αξιοπιστία μας.

Η αναφορά ανησυχιών θα πρέπει να υποβάλλεται με
οποιονδήποτε τρόπο νιώθετε πιο άνετα. Μπορείτε πρώτα
να απευθυνθείτε στον προϊστάμενό σας. Αυτός ή αυτή
είναι πιθανότερα σε καλύτερη θέση να κατανοήσει την
ανησυχία σας και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.
Αν δεν νιώθετε άνετα να εκφράσετε την ανησυχία σας
στον προϊστάμενό σας, ή σε οποιοδήποτε επίπεδο της
διοίκησης, έχετε τις εξής επιλογές:

Χρήσιμη συμβουλή για
προϊσταμένους!
Τι πρέπει να κάνετε μετά την αναφορά μιας ανησυχίας
από έναν εργαζόμενο απευθείας σε εσάς:
•

Διασφαλίστε ότι η ανησυχία αναφέρεται ή
αναφέρετέ την ο ίδιος μέσω της κατάλληλης οδού.

•

Τηρήστε όσον το δυνατόν περισσότερο την
εμπιστευτικότητα.

•

Εργαλείο «Μιλήστε» (Speak Up Tool)

•

Μονάδα ειδικών ερευνών (Special Investigations Unit)

•

Τοπικό ή περιφερειακό Tμήμα Συμμόρφωσης

•

Αποφύγετε την διεξαγωγή δικής σας έρευνας.

•

Τοπική ή περιφερειακή υπηρεσία βοήθειας (Helpdesk)
ή αρμόδιος εκπρόσωπος που λαμβάνει καταγγελίες
παρατυπιών (Whistleblowing Contact)

•

Παραμείνετε στη διάθεση των ερευνητών και κάθε
εργαζόμενου που συμμετέχει στην έρευνα.

•

Να είστε προσεκτικοί και να μην προβαίνετε σε
δηλώσεις σχετικά με την έκβαση της έρευνας.

•

Απευθυνθείτε στα αρμόδια πρόσωπα αν χρειάζεστε
πληροφορίες και καθοδήγηση.

•

•

Τοπικό ή περιφερειακό Tμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή
Υπαλληλικών Σχέσεων
Τμήμα παγκόσμιας δεοντολογίας

Όλες οι αναφορές θα λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν και
θα διερευνώνται και θα διευθετούνται, ανάλογα με την
περίπτωση. Ενδέχεται να μην ενημερώνεστε πάντα για την
έκβαση της αναφοράς της ανησυχίας σας. Λόγω ανησυχιών
σχετικά με την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου, οι
πληροφορίες θα κοινοποιούνται με βάση την «ανάγκη
γνώσης» και, κάποιες φορές αυτές οι κοινοποιήσεις θα
αποστέλλονται μόνο στα πρόσωπα που συμμετέχουν άμεσα
στην επίλυση του προβλήματος. Η συνεργασία σε έρευνες
απαιτείται από όλους τους εργαζόμενους της MetLife.
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Μπορείτε να αναφέρετε την ανησυχία σας ανώνυμα
στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία
χρησιμοποιώντας τη Γραμμή βοήθειας για θέματα
δεοντολογίας και απάτης - μέσω διαδικτύου
ή τηλεφώνου. Τη Γραμμή βοήθειας για θέματα
δεοντολογίας και απάτης διαχειρίζεται τρίτο μέρος
και τα πρόσωπα που υποβάλλουν αναφορά δεν θα
εντοπίζονται.

Περισσότερες
πληροφορίες
 ργαλείο «Μιλήστε»
Ε
(Speak Up Tool)
Τι συμβαίνει όταν υποβάλω
μια αναφορά;

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΝΟΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΎΜΕ ΤΟΝ
ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΎΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

Δεν ανεχόμαστε τα αντίποινα
Η MetLife έχει δεσμευτεί να αποτρέπει
και να αντιμετωπίζει κάθε περιστατικό
αντιποίνων με σκοπό την προστασία των
εργαζόμενων της. Η MetLife απαγορεύει
κάθε μορφή αντιποίνων έναντι ενός
εργαζόμενου που εκφράζει μια ανησυχία
καλή τη πίστει ή που συνεργάζεται σε
μια έρευνα αναφορικά με μια δυνητική
παραβίαση του κώδικά μας, των πολιτικών
μας ή των νόμων και κανονισμών.

Σε τι συνίστανται τα αντίποινα;
Ως αντίποινα νοείται η στόχευση ή η αντιμετώπιση
εργαζόμενων με λιγότερο ευνοϊκό τρόπο επειδή
συμμετείχαν σε κάποια προστατευμένη δραστηριότητα.
Στις προστατευμένες δραστηριότητες συγκαταλέγονται,
ενδεικτικά, η έκφραση ανησυχιών για παρενόχληση, η
συμμετοχή σε έρευνα ή η άρνηση υπακοής σε εντολές
που απαιτούν κάποια ενέργεια η οποία θα παραβίαζε
τις πολιτικές της MetLife.
Αν γνωρίζετε ή υποπτεύεστε ότι εσείς ή κάποιο
άλλο πρόσωπο έχει υποστεί αντίποινα, αναφέρετέ
το αμέσως.
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Χρήσιμη συμβουλή για προϊσταμένους!
Μην προβαίνετε ποτέ σε αντίποινα και να αποτρέπετε
τα αντίποινα έναντι άλλων. Οι πράξεις σας γίνονται
αντιληπτές από το προσωπικό σας. Ενημερωθείτε για
τις πράξεις που θεωρούνται αντίποινα και αποφύγετέ
τις. Ενημερώστε το προσωπικό σας ότι μπορεί να
απευθύνεται σε εσάς αν έχει την υποψία ότι αυτοί ή
κάποιος άλλος υφίσταται αντίποινα, καθώς και ότι θα
χειριστείτε την κατάσταση με τον κατάλληλο τρόπο και
εμπιστευτικά.

Ενδεικτικά παραδείγματα έμμεσων ή ήπιων
αντιποίνων είναι:
•

Η ανάθεση μιας δυσάρεστης εργασίας σε κάποιο
πρόσωπο ή η αυθαίρετη αύξηση ή μείωση του φόρτου
εργασίας του/της χωρίς νόμιμο επιχειρηματικό λόγο.

•

Η απόκρυψη πληροφοριών ή η εξαίρεση ενός
προσώπου από συνεδριάσεις, εκδηλώσεις ή
συζητήσεις στις οποίες θα έπρεπε να συμμετάσχει.

Ως προϊστάμενος, είναι σημαντικά να δείχνετε στους
εργαζόμενους ότι έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να
διασφαλίζουμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για αντίποινα
στον χώρο εργασίας μας.

•

Η σκόπιμη μη αναγνώριση ενός προσώπου για την
καλή δουλειά που έκανε.

•

Ο καθορισμός ανέφικτων προθεσμιών ώστε ο
εργαζόμενος να οδηγηθεί σε αποτυχία.

Ενδεικτικά παραδείγματα άμεσων αντιποίνων είναι:

•

Η αγνόηση ενός εργαζόμενου ή η άρνηση να
συναντηθείτε μαζί του, να του απευθύνετε τον λόγο
απότομα ή με αγένεια ή να ενεργείτε με τρόπους που
τον φέρνουν σε δύσκολη θέση.

•

Οι απειλές και οι διακρίσεις σε βάρος ενός προσώπου
ή παρενόχλησή του.

•

Υποβιβασμός ή απόλυση ενός εργαζόμενου χωρίς
«εύλογη αιτία» ή νόμιμο επιχειρηματικό λόγο.

•

Η υποβολή αναιτιολόγητης ή αβάσιμης αρνητικής
έκθεσης αξιολόγησης.

•

Περιορισμός δικαιώματος αποζημίωσης χωρίς
«εύλογη αιτία» ή νόμιμο επιχειρηματικό λόγο.

•

Η άρνηση παροχών ή ευκαιριών εκπαίδευσης που
δικαιούται ένας εργαζόμενος και οι οποίες παρέχονται
σε όλους τους άλλους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λήψη θεμιτών αποφάσεων
σχετικά με την απασχόληση σε χρονική στιγμή που
δεν απείχε πολύ από τον χρόνο συμμετοχής ενός
εργαζόμενου σε προστατευμένη δραστηριότητα μπορεί
να δημιουργήσει την εντύπωση αντιποίνων και να
επιφέρει νομικό κίνδυνο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να
προσέχετε πάντα τις πράξεις σας όταν έρχεστε σε επαφή
με εργαζόμενους που έχουν αναφέρει κάποιο πρόβλημα
ή συμμετείχαν σε μια έρευνα.

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΝΟΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΎΜΕ ΤΟΝ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

Περιφρουρούμε τον
τρόπο που ασκούμε
τις επαγγελματικές
μας δραστηριότητες
Σε αυτήν την ενότητα:

Αποφεύγουμε τις συγκρούσεις
συμφερόντων

Αποτρέπουμε τη δωροδοκία/
δωροληψία και τη διαφθορά

Επικοινωνούμε προσεκτικά

Αποτρέπουμε το ξέπλυμα
παράνομου χρήματος

Πωλούμε τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες μας με δεοντολογικό
τρόπο

Συμμετέχουμε υπεύθυνα σε πολιτικές
και κυβερνητικές δραστηριότητες

Ανταγωνιζόμαστε με δίκαιους όρους
Δεν προβαίνουμε σε εμπορικές
συναλλαγές όταν κατέχουμε
ουσιώδεις μη δημοσιοποιημένες
πληροφορίες
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

Αποφεύγουμε τις συγκρούσεις
συμφερόντων
Ως εργαζόμενοι της MetLife, δεν πρέπει
ποτέ να βάζουμε το προσωπικό κέρδος
ή όφελος πάνω από τα συμφέροντα της
MetLife, των πελατών και των μετόχων μας.
Μια σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει
όταν τα προσωπικά μας συμφέροντα
επηρεάζουν, ή φαίνονται να επηρεάζουν,
την ικανότητά μας να είμαστε αντικειμενικοί
ή να εκτελούμε τα καθήκοντά μας στη
MetLife. Περιλαμβάνονται καταστάσεις
στις οποίες αυτό που εξυπηρετεί το
βέλτιστο προσωπικό συμφέρον σας δεν
εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον της
MetLife, των πελατών ή των μετόχων μας.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι μια
σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει ακόμη
και αν δεν συμβαίνει κάτι αντιδεοντολογικό
ή ανάρμοστο.

Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση έναντι της MetLife, των
πελατών μας, των μετόχων μας, καθώς και μεταξύ μας να
ενεργούμε με ακεραιότητα και να είμαστε υπεύθυνοι για τις
πράξεις μας. Όλοι οι εργαζόμενοι της MetLife οφείλουν να
γνωστοποιούν κάθε πραγματική, εικαζόμενη και δυνητική
σύγκρουση συμφερόντων μέσω του Προγράμματος
γνωστοποίησης σύγκρουσης συμφερόντων (Conflict
of Interest Disclosure Program) της εταιρείας μας και
να συνεργάζονται με τη διοίκηση σε τυχόν σχέδια ή
έρευνες που θα προκύψουν από μια γνωστοποίηση.
Γνωστοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, προστατεύετε
τη MetLife, τους πελάτες μας, τους μετόχους μας, τον
εαυτό σας και τους συναδέλφους σας παρέχοντας τη
δυνατότητα στη MetLife να περιορίσει τυχόν επιπτώσεις
που προκύπτουν από τις εν λόγω συγκρούσεις, όπως η
απώλεια εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας ή η προσβολή της
φήμης της MetLife. Πάντα να θυμάστε ότι μια κατάσταση
σύγκρουσης δεν συνιστά αναγκαστικά παραβίαση της
πολιτικής της MetLife. Ωστόσο, η μη γνωστοποίηση
μιας κατάστασης πιθανής σύγκρουσης συνιστά πάντα
παραβίαση του κώδικά μας.

Υπάρχουν τρία είδη σύγκρουσης συμφερόντων:
πραγματική, εικαζόμενη και δυνητική.
•

Πραγματική σύγκρουση συμφερόντων: Μια άμεση
σύγκρουση ανάμεσα στα υφιστάμενα προσωπικά
σας συμφέροντα και τα τρέχοντα καθήκοντα και τις
αρμοδιότητές σας ή/και την ικανότητά σας να είστε
αντικειμενικοί κατά την άσκηση των καθηκόντων σας
στη MetLife.

•

Εικαζόμενη σύγκρουση συμφερόντων: Εφόσον
προκύψει ότι τα προσωπικά μας συμφέροντα
επηρεάζουν κατά τρόπο αθέμιτο την εκτέλεση των
καθηκόντων και τις αρμοδιότητές μας ή/και την
ικανότητά μας να είμαστε αντικειμενικοί κατά την
άσκηση των καθηκόντων σας στη MetLife.

•

Δυνητική σύγκρουση συμφερόντων: Μια άμεση
σύγκρουση ανάμεσα στα υφιστάμενα προσωπικά
σας συμφέροντα και τα τρέχοντα καθήκοντα και τις
αρμοδιότητές σας ή/και την ικανότητά σας να είμαστε
αντικειμενικοί κατά την άσκηση των καθηκόντων σας
στη MetLife.

1901 – Οι εργαζόμενοι στα κεντρικά
γραφεία της Ακτής του Ειρηνικού.

Χρήσιμη συμβουλή για προϊσταμένους!
Οι προϊστάμενοι έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες στη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων:
•

Διασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι που εποπτεύουν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό Έντυπο
γνωστοποίησης σύγκρουσης συμφερόντων εντός των απαιτούμενων προθεσμιών.

•

Αξιολογούν και εγκρίνουν κάθε γνωστοποίηση σύγκρουσης συμφερόντων που υποβάλει το
προσωπικό τους στο Εργαλείο γνωστοποίησης σύγκρουσης συμφερόντων.

•

Προωθούν τις γνωστοποιήσεις σε ένα ανώτερο επίπεδο διοίκησης προς αξιολόγηση, εφόσον
απαιτείται.

•

Εφόσον μια γνωστοποίηση το απαιτεί, καταρτίζουν ένα σχέδιο προς έγκριση από όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη και διασφαλίζουν ότι ο εργαζόμενος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις.
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Αποφεύγουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων
(συνέχεια)
Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με μια εξωτερική
επιχειρηματική δραστηριότητα, προσωπική σχέση, ή άλλη
κατάσταση, ζητήστε τη γνώμη ενός τρίτου προσώπου. Εάν
ένα τρίτο πρόσωπο πιστεύει εύλογα ότι υπάρχει σύγκρουση
συμφερόντων, τότε είναι προτιμότερο να γνωστοποιήσετε
την πληροφορία. Να θυμάστε ότι η μη γνωστοποίηση μιας
πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων συνιστά παραβίαση
του κώδικά μας. Αν εξακολουθείτε να έχετε αμφιβολίες κατά
πόσο κάτι συνιστά σύγκρουση συμφερόντων, ζητήστε
καθοδήγηση από τον προϊστάμενό σας ή κάποιο ανώτερο
διοικητικό στέλεχος του επιχειρηματικού σας κλάδου ή το
Τμήμα Παγκόσμιας Δεοντολογίας.

Και εάν;

Και εάν;

Τι πρέπει να κάνετε αν σας ζητηθεί
να συμμετάσχετε σε κάποιο ΔΣ ως
εκπρόσωπος της MetLife;

Τι πρέπει να έχετε υπ’ όψιν
αν σκέπτεστε να υποβάλετε
υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα;

Προτού αποδεχθείτε μια θέση
σε διοικητικό συμβούλιο ή θέση
συμβούλου στην οποία θα
εκπροσωπείτε τη MetLife, ανατρέξτε
στις Πολιτικές για τη συμμετοχή
ενδιαφερόμενων μερών της MetLife.
Αφού εξασφαλίσετε την έγκριση, μην
παραλείψετε να γνωστοποιήσετε
τη θέση σύμφωνα με τις οδηγίες
αναφορικά με τις συγκρούσεις
συμφερόντων και τις τοπικές
απαιτήσεις.

Ως εργαζόμενος της MetLife,
μπορείτε να υποβάλετε
υποψηφιότητα διορισμού ή εκλογής
σε κάποιο τοπικό δημόσιο αξίωμα.
Ωστόσο, δεν μπορείτε να υποβάλετε
υποψηφιότητα για κάποιο αιρετό
δημόσιο αξίωμα ή να κατέχετε
κάποιο δημόσιο αξίωμα κατόπιν
διορισμού για λογαριασμό της
MetLife ή ως εκπρόσωπος της
MetLife.
Επικοινωνήστε με το τμήμα
Παγκόσμιων Σχέσεων με το Δημόσιο
(Global Government Relations) για
να υποβάλετε αίτημα προκειμένου
να θέσετε υποψηφιότητα ή για την
άσκηση δημόσιου αξιώματος, ή για
να υποβάλετε ερωτήσεις σχετικά με
την υποβολή υποψηφιότητας ή την
άσκηση δημόσιου αξιώματος.

Περισσότερες
πληροφορίες
 μήμα Παγκόσμιας
Τ
Δεοντολογίας
Πολιτικές για τη συμμετοχή
ενδιαφερόμενων μερών
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ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

Επικοινωνούμε προσεκτικά
Κατά την επικοινωνία μας με εξωτερικά
μέρη, οφείλουμε να προστατεύουμε
τη φήμη και το εμπορικό σήμα της
MetLife. Στις επικοινωνίες μας
οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και
να συμμορφωνόμαστε με τα πρότυπα και
τις αρχές που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της επιτυχίας της MetLife.
Να θυμάστε πάντα ότι δεν θα πρέπει ποτέ
να προβαίνετε σε δηλώσεις ή να μιλάτε για
λογαριασμό της MetLife, εκτός εάν έχετε
λάβει συγκεκριμένη εντολή. Κάθε μέσο
μαζικής ενημέρωσης (π.χ. συνεντεύξεις,
δελτία ειδήσεων), δημόσιες ομιλίες και
δραστηριότητες στελέχωσης, καθώς
και η πρόσκληση εξωτερικών ομιλητών
στη MetLife, απαιτούν την έγκριση
της ανώτερης διοίκησης. Αναφέρετε
κάθε απορία σχετικά με τα ΜΜΕ στον
Συνεργάτη Παγκόσμιας Επικοινωνίας
(Global Communications Business
Partner) αμέσως.

Ακολουθήστε τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές μας
σχετικά με την επικοινωνία σας σε ιστότοπους κοινωνικής
δικτύωσης για επιχειρηματική και μη επιχειρηματική
(προσωπική) χρήση, όπως, ενδεικτικά: σε Facebook,
Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, YouTube, ιστολόγια
(blog), σελίδες wiki και χώρους συζήτησης (chat rooms).
Μην παραλείπετε να ανατρέχετε στις τοπικές πολιτικές και
τους κανονισμούς πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια.
•

Να συμπεριφέρεστε με διαφάνεια. Εάν δημοσιεύετε
περιεχόμενο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
σχετικά με τη MetLife ή τις επιχειρηματικές της
δραστηριότητες, καταστήστε σαφές ότι είστε
εργαζόμενος της MetLife και ότι εκφράζετε τις
προσωπικές σας απόψεις.

•

Να τηρείτε το απόρρητο. Να προστατεύετε την
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών των πελατών
και τα εμπορικά μυστικά της εταιρείας, καθώς και
τις εμπιστευτικές οικονομικές και επιχειρηματικές
πληροφορίες.

•

Να επιδεικνύετε σεβασμό. Μην αναρτάτε σχόλια
τα οποία θα μπορούσαν εύλογα να θεωρηθούν
μεροληπτικά, κακεντρεχή, άσεμνα, απειλητικά,
εκφοβιστικά ή τα οποία θα μπορούσαν να εκληφθούν
ως απειλή βίας, παρενόχληση ή εκφοβισμός. Σχόλια
αυτού του είδους περιλαμβάνουν αναρτήσεις που
έχουν σκοπό να βλάψουν ή να καταστρέψουν τη
φήμη ενός προσώπου ή που συμβάλλουν σε ένα
εχθρικό εργασιακό περιβάλλον βάσει οποιουδήποτε
καθεστώτος προστατεύεται από τη νομοθεσία ή τις
πολιτικές της εταιρείας. Μην απαξιώνετε τους πελάτες,
τους καταναλωτές και τους προμηθευτές της MetLife.

•

Περισσότερες
πληροφορίες
 ολιτικές για τη συμμετοχή
Π
ενδιαφερόμενων μερών
(Stakeholder Engagement Policies)
Πολιτική για τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης
Ε
 σωτερική κοινωνική πολιτική
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Να είστε ακριβείς. Να ελέγχετε την ακρίβεια των
σχολίων σας προτού τα αναρτήσετε. Αν κάνετε
κάποιο λάθος, θα πρέπει να το διορθώσετε γρήγορα.
Μην αναρτάτε ποτέ πληροφορίες ή φήμες σχετικά
με τη MetLife, τους εργαζόμενους, τους πελάτες,
τους καταναλωτές, τους προμηθευτές, πρόσωπα
που εργάζονται για λογαριασμό της MetLife ή τους
ανταγωνιστές, που γνωρίζετε ότι είναι ψευδείς.

Οι εσωτερικές επικοινωνίες είναι το ίδιο σημαντικές με
τις εξωτερικές. Όταν επικοινωνείτε εσωτερικά, πρέπει
να συμμορφώνεστε με τον κώδικά μας, την εσωτερική
κοινωνική πολιτική μας και τους νόμους προκειμένου να
προστατεύονται οι πληροφορίες της MetLife.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους
κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα εξωτερικά μέσα
επικοινωνίας για την προσέλκυση πελατών και την
προώθηση προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών
εκτός αν επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς, καθώς και στο πλαίσιο κάποιου
εγκεκριμένου προγράμματος ή πολιτικής της Εταιρείας.

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΝΟΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΎΜΕ ΤΟΝ
ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΎΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

Πωλούμε τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες μας με δεοντολογικό
τρόπο
«Πρακτικές πώλησης» σημαίνει κάθε
δραστηριότητα που πραγματοποιείται από
ή για λογαριασμό της MetLife προκειμένου
να επηρεάσει την απόφαση ενός πελάτη
σχετικά με κάποιο προϊόν ή υπηρεσία.
Η MetLife έχει καθιερώσει μια κουλτούρα
δεοντολογικών πωλήσεων που εστιάζει
στην αμερόληπτη μεταχείριση των
πελατών. Ο κώδικας, οι πολιτικές μας και
η νομοθεσία διασφαλίζουν ότι ασκούμε
τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες
κατά τρόπο που εγγυάται την αμεροληψία,
τη σαφήνεια και τη διαφάνεια. Οι
δεοντολογικές πρακτικές πώλησής μας
ενισχύουν τη φήμη της MetLife και μας
βοηθούν να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη
και την αφοσίωση των πελατών μας, καθώς
επίσης το προνόμιο να συνεργαζόμαστε
μαζί τους στη λήψη των οικονομικών
αποφάσεών τους.
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Προκειμένου να συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με τα
πρότυπα και τον σκοπό μας, οφείλουμε να γνωρίζουμε και
να συμμορφωνόμαστε με τις πολιτικές και τις διαδικασίες
που ισχύουν για τους ρόλους μας και:
•

Να ακούμε με μεγάλη προσοχή τους πελάτες μας.

•

Να προβαίνουμε σε δηλώσεις που είναι πραγματικές,
ειλικρινείς και απόλυτα ακριβείς.

•

Να διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα που αναπτύσσουμε
και διαθέτουμε στην αγορά είναι κατάλληλα για τους
πελάτες στους οποίους απευθύνονται.

•

Να παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να
επιλέγουν ελεύθερα τα προϊόντα και υπηρεσίες που είναι
κατάλληλα για αυτούς.

•

Να εκπαιδεύουμε τους αντιπροσώπους πωλήσεών μας
να παρέχουν σωστές συμβουλές στους πελάτες και να
τηρούν τα υψηλά πρότυπα της MetLife.

Περισσότερες
πληροφορίες
 αγκόσμια πολιτική για
Π
τις πρακτικές πώλησης
της MetLife
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ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΎΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

Αποτρέπουμε τη δωροδοκία/
δωροληψία και τη διαφθορά
Η MetLife έχει αναλάβει τη δέσμευση
να ασκεί τις επιχειρηματικές της
δραστηριότητες δίκαια, ειλικρινά
και ανοικτά, και έχει υιοθετήσει μια
πολιτική μηδενικής ανοχής σε κάθε
μορφή δωροδοκίας ή διαφθοράς που
διαπράττεται από εργαζόμενους της
MetLife ή κάποιο τρίτο μέρος που ενεργεί
για λογαριασμό ή εξ ονόματος της MetLife.
Με απλά λόγια, η δωροδοκία και η
διαφθορά δεν γίνονται ποτέ αποδεκτές.
Ανεξάρτητα από οποιονδήποτε τοπικό νόμο ή πρακτική,
η MetLife απαγορεύει αυστηρά στους εργαζόμενους
να προβαίνουν σε «λάδωμα» ή να προσφέρουν
οτιδήποτε αξίας με πρόθεση να επηρεάσουν τον αποδέκτη
να προβεί σε ανάρμοστες ενέργειες. Οι ανάρμοστες
ενέργειες περιλαμβάνουν την επίσπευση μιας διαδικασίας
ή εργασίας ρουτίνας, την εξασφάλιση ή τη διατήρηση
μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την εξασφάλιση
ενός αθέμιτου επιχειρηματικού πλεονεκτήματος.
Αυτή η απαγόρευση ισχύει είτε συναλλασσόμαστε με
κρατικούς λειτουργούς, με πελάτες, είτε άλλα τρίτα μέρη.
Οι τρεις βασικές μορφές δραστηριοτήτων διαφθοράς είναι η
δωροδοκία, οι αθέμιτες αμοιβές (μίζες) και ο εκβιασμός.
•

Δωροδοκία – η προσφορά, παροχή, επιδίωξη ή
αποδοχή οτιδήποτε αξίας με σκοπό να επηρεάσει τις
ενέργειες ενός άλλου προσώπου ή οντότητας.

•

Αθέμιτη αμοιβή – Μια μορφή δωροδοκίας που αποτελεί
αντικείμενο διαπραγμάτευσης, κατά την οποία ένα
χρηματικό ποσό καταβάλλεται σε κάποιο πρόσωπο
που διευκόλυνε μια συναλλαγή ή κατάσταση.

•

Εκβιασμός – Η χρήση απειλών ή βίας για την
εξασφάλιση χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών.
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Προκειμένου να διαφυλαχθεί η πίστη και η εμπιστοσύνη
των πελατών μας, των μετόχων μας και άλλων τρίτων
μερών, είναι επιτακτικό εμείς, ως εργαζόμενοι της MetLife,
να τηρούμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αποστάσεις από
κάθε ένδειξη πρακτικών διαφθοράς. Έχουμε δεσμευτεί
να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με
ειλικρίνεια, εντιμότητα και διαφάνεια. Δραστηριότητες που
ενέχουν διαφθορά μπορεί να συνιστούν σοβαρή παραβίαση
του ποινικού και αστικού δικαίου και των νόμων για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας/ δωροληψίας και της
διαφθοράς στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε
και μπορεί να επιφέρουν σοβαρές συνέπειες.
Οι νόμοι και οι κανονισμοί των ΗΠΑ και άλλων χωρών
απαγορεύουν την παροχή άμεσων ή έμμεσων υπηρεσιών ή
την κατά διαφορετικό τρόπο πραγματοποίηση συναλλαγών
με πρόσωπα, οντότητες, χώρες ή κυβερνήσεις στις οποίες
έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες
συμμόρφωσης σε σχέση με το πρόγραμμα κυρώσεων της
MetLife σχεδιάστηκαν ώστε να συμμορφώνονται με τους
τοπικούς κανονισμούς για τις οικονομικές κυρώσεις. Έχετε
υποχρέωση να γνωρίζετε και να συμμορφώνεστε με τις
πολιτικές και τις διαδικασίες που ισχύουν για εσάς.
Πριν από την παροχή ή την αποδοχή δώρων και ψυχαγωγίας
οποιουδήποτε είδους, πρέπει να ανατρέξετε στην Παγκόσμια
πολιτική για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την
τοπική πολιτική σας και να συμμορφώνεστε με τις νομικές
απαιτήσεις. Τα δώρα και η παροχή ψυχαγωγίας σε ορισμένες
περιπτώσεις απαιτούν την προηγούμενη έγκριση του
προϊσταμένου σας και του τμήματος Συμμόρφωσης, καθώς
και την έγκαιρη αναφορά τους.

Περισσότερες
πληροφορίες
Παγκόσμια πολιτική
καταπολέμησης της
διαφθοράς

Ανατρέξτε στην παγκόσμια πολιτική κατά της
διαφθοράς για να εξακριβώσετε αν απαιτείται
προέγκριση και έγκαιρη αναφορά στη διοίκηση και
το τμήμα Συμμόρφωσης σε σχέση με μια δαπάνη
που αφορά δώρα, ψυχαγωγία, γεύματα, ταξίδια,
διαμονή ή εκδηλώσεις με εισιτήριο, από και προς
κάποιον κρατικό ή μη κρατικό λειτουργό (π.χ. τρίτα
πρόσωπα ή πελάτες).
Απαγορεύεται η παροχή ή η αποδοχή
οποιουδήποτε είδους αξίας (π.χ. κάποιο δώρο)
εάν είναι:
•
•

•

•

•

•

Υπερβολικό ή ακριβό
Μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών (όπως
δωροκάρτες)
Κάτι που απαγορεύεται από τους νόμους και
τους κανονισμούς των ΗΠΑ ή άλλων χωρών
Πραγματική ή εικαζόμενη δωροδοκία ή
χρηματισμός
Υπηρεσίες ή μη χρηματικές παροχές (όπως η
υπόσχεση πρόσληψης)
Κάτι που έχει σκοπό να επηρεάσει οποιαδήποτε
πράξη ή απόφαση ή να εξασφαλίσει με άλλο
τρόπο ένα ανάρμοστο πλεονέκτημα που θα
βοηθήσει την εταιρεία στην απόκτηση ή τη
διατήρηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ακόμα και αν υποπτευτείτε μόνο δραστηριότητες
χρηματισμού, διαφθοράς ή νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, αναφέρετέ το ακολουθώντας
την κατάλληλη διαδικασία αμέσως. Για τυχόν ερωτήσεις,
επικοινωνήστε με την Παγκόσμια Μονάδα Οικονομικού
Εγκλήματος (Global Financial Crimes Unit).

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΝΟΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΎΜΕ ΤΟΝ
ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΎΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

Αποτρέπουμε το ξέπλυμα
παράνομου χρήματος

Συμμετέχουμε υπεύθυνα σε πολιτικές και κυβερνητικές
δραστηριότητες

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) είναι
η διαδικασία αποδοχής του προϊόντος
εγκληματικής δραστηριότητας και να τα
εμφανίζετε ως νόμιμα.

Οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι όταν
συνδιαλέγεστε με κρατικούς λειτουργούς.
Ισχύουν ειδικές διαδικασίες, όπως
απαιτήσεις έγκρισης όταν παρέχετε,
άμεσα ή έμμεσα, οτιδήποτε αξίας
σε κάποιον κρατικό λειτουργό για
λογαριασμό της MetLife ή προσωπικά.
Συμπεριλαμβάνονται δωρεές σε πολιτικούς
ή πολιτικά κόμματα. Ανατρέξτε στην
Παγκόσμια πολιτική για την καταπολέμηση
της διαφθοράς για καθοδήγηση.

Το ξέπλυμα χρήματος γενικά πραγματοποιείται σε τρία
στάδια:
•

Τοποθέτηση μετρητών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων
στο χρηματοοικονομικό σύστημα.

•

«Διασπορά» των κεφαλαίων μετακινώντας τα σε
πολλούς λογαριασμούς ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

•

Η ενσωμάτωση, στη συνέχεια, των κεφαλαίων στην
επίσημη οικονομία.

Για την πρόληψη του ξεπλύματος παράνομου χρήματος,
πρέπει να είστε προσεκτικοί και να προβαίνετε σε ελέγχους
δέουσας επιμέλειας των υποψήφιων πελατών μας και
άλλων τρίτων μερών. Ως εργαζόμενοι της MetLife είναι
σημαντικό να τολμούμε να αναφέρουμε οτιδήποτε μας
γεννά υποψίες ή δεν φαίνεται τόσο σωστό.

Περισσότερες
πληροφορίες

Παγκόσμια
πολιτική για
την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης των εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες
Π
 αγκόσμια πολιτική για την
καταπολέμηση της διαφθοράς
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Πολιτικές και κυβερνητικές δραστηριότητες
•

Μη χρησιμοποιείτε πόρους της MetLife όπως, μεταξύ
άλλων, τον χρόνο, τις εγκαταστάσεις ή τα κεφάλαια
για την προσωπική σας συμμετοχή σε πολιτικές και
κρατικές υποθέσεις.

•

Πριν χρησιμοποιήσετε πόρους της MetLife για την
παροχή εταιρικής υποστήριξης σε οποιονδήποτε
πολιτικό υποψήφιο, επιτροπή ή σκοπό, επικοινωνήστε
με το τμήμα Παγκόσμιων Σχέσεων με το Δημόσιο
(Global Government Relations).

•

Η συνδιαλλαγή με κρατικούς λειτουργούς μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα την επιβολή κανονιστικών απαιτήσεων
γνωστοποίησης στη MetLife ή/και τους εργαζόμενούς
της. Πριν από οποιαδήποτε επικοινωνία με κάποιον
κρατικό ή δημόσιο λειτουργό και πριν από τη συμμετοχή
σας σε οποιαδήποτε οργάνωση συνεργάζεται
με κρατικούς λειτουργούς, επικοινωνήστε με το
τμήμα Παγκόσμιων Σχέσεων με το Δημόσιο (Global
Government Relations).

•

Πριν από την προώθηση κάποιου εξωτερικού
φιλανθρωπικού οργανισμού στον χώρο εργασίας ή
κάνοντας χρήση των πόρων της MetLife για τον εν λόγω
φιλανθρωπικό οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν
κρατικοί λειτουργοί ή/και αιρετοί αξιωματούχοι, οι
σύζυγοί τους, ή υποψήφιοι για δημόσιο αξίωμα,
απαιτείται η έγκριση της ανώτερης διοίκησης.

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΝΟΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΎΜΕ ΤΟΝ
ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΎΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

Ανταγωνιζόμαστε με δίκαιους
όρους
Οι νόμοι περί προστασίας του
ανταγωνισμού, επίσης γνωστοί ως
νόμοι περί συμπράξεων, οικονομικών
συνασπισμών (καρτέλ) ή μονοπωλίων,
σχεδιάστηκαν για τη διασφάλιση
και την ενίσχυση του ελεύθερου και
ανοικτού ανταγωνισμού, της παροχής
αποτελεσματικών υπηρεσιών, καθώς
και της παραγωγικής οικονομίας.
Κάθε δραστηριότητα ή συμπεριφορά
που αποδυναμώνει ή εξαλείφει τον
ανταγωνισμό υπόκειται σε δημόσιο
εξονυχιστικό έλεγχο. Ακόμη και η
παραμικρή ένδειξη συμφωνίας με
ανταγωνιστή μπορεί να είναι αρκετή
ώστε να επισύρει ενδελεχή έλεγχο και
να επιφέρει σοβαρές ποινές. Πρέπει να
είστε προσεκτικοί προκειμένου να μην
υπάρξει ακόμα και ακούσια παραβίαση
των νόμων αυτών.

Περισσότερες
πληροφορίες
Κατευθυντήριες γραμμές
κατά των συμπράξεων
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Στη MetLife, συμπεριφερόμαστε στους άλλους όπως
θέλουμε να μας συμπεριφέρονται, συμπεριλαμβανομένων
των ανταγωνιστών μας, και αυτό σημαίνει να τους
συμπεριφερόμαστε με σεβασμό. Θα πρέπει να αποφεύγετε
κάθε απαξιωτικό σχόλιο σχετικά με ανταγωνιστές της
MetLife, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Στη MetLife
ανταγωνιζόμαστε δυναμικά και δίκαια και ενεργούμε
πάντοτε σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς
των χωρών που δραστηριοποιούμαστε.
Όταν επικοινωνείτε με τους ανταγωνιστές μας, είναι
προτιμότερο να αποφεύγετε τις συζητήσεις για ορισμένες
ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες και να διακόπτετε τη
συζήτηση αμέσως σε περίπτωση που οδηγείται στα εν
λόγω ή σχετικά θέματα.

Δεν πρέπει ποτέ:
•

Να καθορίζετε αθέμιτα τιμές ή όρους για τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες που διαθέτουμε προς πώληση.

•

Να συμφωνείτε να διαχωρίζετε αγορές, πελάτες ή
επικράτειες.

•

Να προβαίνετε σε συμφωνίες μη ανταγωνισμού για
πελάτες ή τομείς δραστηριότητας.

•

Να συμφωνείτε να κάνετε μποϊκοτάζ σε πελάτες,
προμηθευτές ή άλλους ανταγωνιστές.

•

Να συμφωνείτε με τον καθορισμό μισθών/
αμοιβών ή/και να συναινείτε με τη μη προσέγγιση
εργαζομένων άλλων εταιρειών.

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΝΟΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΎΜΕ ΤΟΝ
ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΎΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

Δεν προβαίνουμε σε εμπορικές
συναλλαγές όταν κατέχουμε
ουσιώδεις μη δημοσιοποιημένες
πληροφορίες
Δεν μπορείτε να προβαίνετε σε
αγορά ή πώληση αξιογράφων όταν
κατέχετε ουσιώδεις εμπιστευτικές
πληροφορίες που αφορούν τα αξιόγραφα,
συμπεριλαμβανομένων των αξιογράφων
της MetLife. «Εκμετάλλευση εμπιστευτικών
πληροφοριών» προκύπτει όταν προβαίνετε
σε αγορά ή πώληση χρεογράφων σε τέτοιες
περιπτώσεις. «Παροχή εμπιστευτικών
πληροφοριών» προκύπτει όταν κοινοποιείτε
ουσιώδεις εμπιστευτικές πληροφορίες σε
κάποιο άλλο πρόσωπο και το εν λόγω
πρόσωπο προβαίνει σε αγορά ή πώληση
των σχετικών αξιογράφων.
Και εάν;
Πώς θα ξέρω αν μια πληροφορία είναι ουσιώδης;
Οι πληροφορίες ενδέχεται να είναι ουσιώδεις εάν
είναι ικανές να επηρεάσουν την τιμή αγοράς του
χρεογράφου ή εάν ένας λογικός επενδυτής θα
θεωρούσε τις πληροφορίες σημαντικές για να
αποφασίσει αν θα προβεί σε αγορά ή πώληση του
χρεογράφου. Όπως για παράδειγμα, οικονομικά
αποτελέσματα, συγχωνεύσεις ή εξαγορές, αγορές ή
πωλήσεις επιχειρηματικών κλάδων, νέα προϊόντα ή
εμπορικές δραστηριότητες ή αλλαγές στα εκτελεστικά
στελέχη. Η εκμετάλλευση και η γνωστοποίηση
εμπιστευτικών πληροφοριών παραβιάζουν την
πολιτική της MetLife και τους τοπικούς νόμους.
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Στη MetLife, διατηρούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με
τους μετόχους μας, τους πελάτες μας και τα τρίτα μέρη
μας αποφεύγοντας τις συναλλαγές σε τίτλους όταν
κατέχουμε ουσιώδεις εμπιστευτικές πληροφορίες και
την παροχή εμπιστευτικών πληροφοριών σε άλλους για
την πραγματοποίηση συναλλαγών. Κατά την άσκηση
των καθηκόντων σας ενδέχεται να λάβετε ουσιώδεις μη
δημοσιοποιημένες πληροφορίες που αφορούν τη MetLife,
τα τρίτα μέρη μας ή κάποια άλλη εταιρεία. Επειδή ο ορισμός
των ουσιωδών μη δημοσιοποιημένων πληροφοριών μπορεί
να έχει ευρεία έννοια, θα πρέπει να σκεφτείτε προσεκτικά
προτού προβείτε σε μια συναλλαγή σε χρεόγραφα και δεν
θα πρέπει να συζητάτε για οποιεσδήποτε ευαίσθητες ή
εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν τη MetLife ή άλλη
εταιρεία με συγγενείς, φίλους ή συνεργάτες της εταιρείας.

Περισσότερες
πληροφορίες
 ολιτική σχετικά με
Π
την εκμετάλλευση
εμπιστευτικών
πληροφοριών της
MetLife

1868 – Παρουσίαση της MLIC στον κόσμο.

Και εάν;
Δεν ζω στις ΗΠΑ, μπορούν να
μου επιβληθούν κυρώσεις για
εκμετάλλευση εμπιστευτικών
πληροφοριών;
Ναι. Ως εργαζόμενος, αν παραβιάσετε
τον παρόντα κώδικα ή την πολιτική
σχετικά με την εκμετάλλευση
εμπιστευτικών πληροφοριών της
MetLife, η MetLife μπορεί να σας
επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις και να
προβεί ακόμη και σε λύση της σχέσης
εργασίας. Επιπλέον, μπορεί να
καταδικαστείτε σε ποινή φυλάκισης,
να σας επιβληθεί πρόστιμο, να
υποχρεωθείτε να καταβάλετε
χρηματική αποζημίωση, καθώς
και να υποστείτε άλλες τοπικές
νομικές συνέπειες.

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΝΟΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΎΜΕ ΤΟΝ
ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΎΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΣ

Προστατεύουμε
τα περιουσιακά
στοιχεία μας
Σε αυτήν την ενότητα:

Διαχειριζόμαστε τα δεδομένα μας με
προσοχή

Διασφαλίζουμε τα περιουσιακά
στοιχεία μας

Προστατεύουμε τις πληροφορίες μας
προσωπικού χαρακτήρα

Τηρούμε ακριβή αρχεία

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

Διαχειριζόμαστε τα δεδομένα
μας με προσοχή
Ως εταιρεία ψηφιακής τεχνολογίας, τα δεδομένα
είναι περιουσιακά στοιχεία κρίσιμης σημασίας.
Οι καθημερινές μας δραστηριότητες εξαρτώνται
από την ακρίβεια και την ποιότητα των
δεδομένων μας. Οφείλετε να κατανοήσετε το
είδος των δεδομένων που χρησιμοποιείτε στην
εργασία σας, για ποιους σκοπούς θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται, καθώς και τους πιθανούς
κινδύνους και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν
όταν τα χρησιμοποιείτε για επιδιωκόμενους
σκοπούς. Όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε
στην εργασία σας πρέπει να αντιμετωπίζονται
με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή ώστε να
διασφαλίζεται η ακεραιότητά τους προς χρήση
στις διαδικασίες μας. Η πολιτική σχετικά με τη
διακυβέρνηση των δεδομένων της εταιρείας
μας παρέχει οδηγίες που διασφαλίζουν ότι τα
δεδομένα είναι διαθέσιμα, χρησιμοποιήσιμα,
υψηλής ποιότητας και ασφαλή. Να χειρίζεστε τα
δεδομένα των πελατών, των εργαζομένων και
των τρίτων μερών μας με προσοχή.

Περισσότερες
πληροφορίες
Π
 ολιτική διακυβέρνησης
εταιρικών δεδομένων
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ΝΟΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΎΜΕ ΤΟΝ
ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΎΜΕ ΤΙΣ
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

Προστατεύουμε τις πληροφορίες
μας προσωπικού χαρακτήρα
Η MetLife έχει αναλάβει εδώ και πολλά
χρόνια τη δέσμευση να προστατεύει τις
πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Οι
πελάτες, οι εργαζόμενοι και τα τρίτα μέρη μας,
μάς εμπιστεύονται για την προστασία και τον
περιορισμό της χρήσης των πληροφοριών
προσωπικού χαρακτήρα τους, καθώς και
για τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου
τους. Πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα
είναι κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί ή
μπορεί να ταυτοποιήσει ένα πρόσωπο, όπως
ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, αριθμός ταυτότητας κρατικού
φορέα, αριθμός λογαριασμού, ιατρικές
πληροφορίες, αναγνωριστικό χρήστη και
κωδικός πρόσβασης.
Η MetLife δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες οι οποίες
έχουν νόμους ή/και κανονισμούς για την προστασία του
ιδιωτικού απορρήτου που περιγράφουν τον τρόπο με τον
οποίο οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα μπορούν
να προβάλλονται, να συλλέγονται, να αποθηκεύονται, να
υποβάλλονται σε επεξεργασία, να διαβιβάζονται και να
καταστρέφονται. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι νομικοί
περιορισμοί για την επεξεργασία ευαίσθητων πληροφοριών
προσωπικού χαρακτήρα. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε
τι είναι οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα και
να τηρούμε τους νόμους και τους κανονισμούς για την
προστασία του ιδιωτικού απορρήτου στη χώρα στην οποία
δραστηριοποιούμαστε. Για τυχόν απορίες σχετικά με τις
νομικές απαιτήσεις, απευθυνθείτε στο Νομικό Τμήμα.

Όλοι οι συνεργάτες της MetLife υποχρεούνται να
εντοπίζουν, να αναφέρουν και να αποτρέπουν
συμβάντα παραβίασης προσωπικών δεδομένων.
Κάθε γνωστοποίηση, δημοσιοποίηση, απώλεια, μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποστολή σε λάθος
παραλήπτη, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο
πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα συνιστά συμβάν
παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Ακόμα και αθώες
ενέργειες, όπως η αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σε λάθος παραλήπτη, μπορεί να οδηγήσει σε
συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων αν περιέχει
πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Ένα συμβάν
παραβίασης προσωπικών δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί,
ή να μην θεωρηθεί, «παραβίαση της ασφάλειας» όπως
ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι σημαντικό να
αναφέρετε κάθε πιθανολογούμενο συμβάν παραβίασης
προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιώντας το κατάλληλο
μέσο. Το τμήμα Συμμόρφωσης θα συνεργάζεται με το
Νομικό Τμήμα προκειμένου να εξακριβωθεί αν προέκυψε
παραβίαση δεδομένων με βάση την τοπική νομοθεσία
για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου καθώς και
αν απαιτείται η γνωστοποίηση στη/στις ρυθμιστική(-ές)
αρχή(-ές) ή άλλα πρόσωπα.
Ενδεικτικά παραδείγματα συμβάντων παραβίασης
προσωπικών δεδομένων είναι:
•

Η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ή η αποστολή εγγράφων που περιέχουν πληροφορίες
προσωπικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σε λάθος πελάτη.

•

Η ανάρτηση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σε
μη ασφαλή, κοινόχρηστη τοποθεσία.

•

Η απώλεια ενός φορητού υπολογιστή, κινητού
τηλεφώνου ή άλλης συσκευής της εταιρείας.

Βέλτιστες πρακτικές προστασίας του ιδιωτικού
απορρήτου:
•

Να ελαχιστοποιείτε τη συλλογή, την κοινοποίηση και
τη χρήση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα
αποκλειστικά σε αυτές που χρειάζονται για την
εκτέλεση των καθηκόντων σας.

•

Να συλλέγετε, χρησιμοποιείτε και να επεξεργάζεστε
πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα μόνο κατά
τρόπο που συνάδει με τους σκοπούς που αναφέρονται
στη δήλωση για την προστασία του ιδιωτικού
απορρήτου και στις απαιτούμενες συναινέσεις.

•

Να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις της MetLife
περί μη ύπαρξης εγγράφων πάνω στο γραφείο (clean
desk) και καταστροφής εγγράφων.

•

Να αποστέλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που περιέχουν πληροφορίες
προσωπικού χαρακτήρα σε παραλήπτες εκτός της
MetLife με ασφαλή τρόπο.

•

Να γνωστοποιείτε πληροφορίες προσωπικού
χαρακτήρα μόνο σε εγκεκριμένα τρίτα μέρη και μόνο
για νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς.

•

Να συμβουλεύεστε το Νομικό Τμήμα προτού
προβείτε στη διαβίβαση πληροφοριών προσωπικού
χαρακτήρα πέραν των συνόρων της χώρας, καθώς
ορισμένες χώρες επιβάλλουν περιορισμούς στις
διαβιβάσεις αυτών των πληροφοριών.

Περισσότερες
πληροφορίες
 αγκόσμια πολιτική προστασίας
Π
του ιδιωτικού απορρήτου
Τοποθεσία ανταλλαγής
πληροφοριών που διέπονται από
το προσωπικό απόρρητο (Privacy
Knowledge Sharing Site)
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΜΑΣ

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

Διασφαλίζουμε τα περιουσιακά
στοιχεία μας
Τα περιουσιακά στοιχεία της MetLife
περιλαμβάνουν όλα όσα ανήκουν στη MetLife
ή χρησιμοποιεί η MetLife για την άσκηση
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.
Στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται
κτίρια, υπολογιστές και κινητές συσκευές που
η MetLife παρέχει, ακόμα και τα μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δίκτυο
της MetLife, καθώς και κάθε πνευματική
ιδιοκτησία. Έχουμε αναλάβει την υποχρέωση
να χρησιμοποιούμε τα περιουσιακά στοιχεία
της MetLife για επαγγελματικούς σκοπούς και
να τα προστατεύουμε από ζημία, απώλεια,
καταχρηστική χρήση και κλοπή. Επιτρέπεται η
περιστασιακή προσωπική χρήση περιουσιακών
στοιχείων της MetLife. Ωστόσο, διασφαλίστε ότι
η χρήση αυτή δεν επηρεάζει τις επιχειρηματικές
μας δραστηριότητες και δεν παραβιάζει τις
πολιτικές μας ή την ισχύουσα νομοθεσία.
1868 – Το δερμάτινο κουτί στο οποίο φυλάσσονταν
τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Μην έχετε προσδοκίες όσον αφορά την προστασία του
ιδιωτικού απορρήτου όταν χρησιμοποιείτε περιουσιακά
στοιχεία της MetLife. Η χρήση που κάνετε των περιουσιακών
στοιχείων της MetLife μπορεί να παρακολουθείται. Κάθε
μήνυμα που αποστέλλετε μέσω του δικτύου της MetLife,
έγγραφο που λαμβάνετε και αποθηκεύετε στον υπολογιστή
σας ή κώδικας που αναπτύσσετε στη διάρκεια της εργασίας
σας είναι ιδιοκτησία της MetLife.
Η MetLife επενδύει σημαντικό χρόνο και χρήμα για
την ανάπτυξη και την προστασία των εμπιστευτικών
πληροφοριών της και της πνευματικής της ιδιοκτησίας, όπως
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά
σήματα και απόρρητα εμπορικά στοιχεία ως πολύτιμα
περιουσιακά στοιχεία της MetLife, συμπεριλαμβανομένων
αυτών που δημιουργείτε εσείς στο πλαίσιο της εργασίας
σας στη MetLife. Εάν δημιουργήσετε κάτι στη διάρκεια της
απασχόλησής σας στην εταιρεία, αυτό ανήκει στη MetLife
εκτός και αν ικανοποιείτε συγκεκριμένα κριτήρια σύμφωνα
με τις πολιτικές μας ή/και σύμφωνα με τη νομοθεσία. Να
έχετε υπ' όψιν ότι η κυριότητα της MetLife επί των εν λόγω
περιουσιακών στοιχείων διατηρείται ακόμα και μετά την
αποχώρησή σας τη MetLife.
Η MetLife εφαρμόζει ένα ισχυρό πρόγραμμα ασφάλειας
στον κυβερνοχώρο με περιφερειακά σχέδια ασφάλειας
στον κυβερνοχώρο και ετήσιες ασκήσεις επί χάρτου
ανά την υφήλιο. Το σχέδιό μας καθορίζει ένα πλαίσιο το
οποίο διευκολύνει μια συντονισμένη, αποτελεσματική
ανταπόκριση σε μεγάλης κλίμακας και περίπλοκα
περιστατικά παραβίασης δεδομένων. Όλοι οι εργαζόμενοι
με καθορισμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες βάσει του
σχεδίου οφείλουν να διασφαλίσουν ότι γνωρίζουν και
συμμορφώνονται με την πιο πρόσφατη έκδοση του σχεδίου.
Αν έχετε δημιουργήσει πνευματική ιδιοκτησία ως
εργαζόμενος της MetLife, τότε αυτή ανήκει στη MetLife.
Έχετε υπ’ όψιν ότι η κυριότητα της MetLife επί των εν
λόγω περιουσιακών στοιχείων διατηρείται ακόμα και
μετά την αποχώρησή σας από τη MetLife.
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Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε
πνευματική ιδιοκτησία που
ανήκει σε τρίτα μέρη εκτός αν η εν
λόγω πνευματική ιδιοκτησία έχει
παραχωρηθεί με άδεια στη MetLife
με τον δέοντα τρόπο. Η χρήση
φωτογραφιών, γραφικών, λογισμικού,
μουσικής και άλλης πνευματικής
ιδιοκτησίας για λογαριασμό της
MetLife γενικά θεωρείται εμπορική
χρήση και, ως εκ τούτου, απαιτεί την
εξασφάλιση ορισμένων αδειών πριν
τη χρήση τους. Το Νομικό Τμήμα είναι
στη διάθεσή σας για να βοηθήσει στον
προσδιορισμό και τη χρήση του εν
λόγω υλικού.

Και εάν;
Μπορώ να προσθέσω
οποιαδήποτε φωτογραφία στην
παρουσίασή μου;
Πριν χρησιμοποιήσετε μια
φωτογραφία, θα πρέπει να
επιβεβαιώσετε ότι μπορείτε να
τη χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς
και με τις απαιτήσεις συναίνεσης.
Εάν ανήκει σε τρίτο μέρος, πρέπει
να βεβαιωθείτε ότι η MetLife έχει
εξασφαλίσει το δικαίωμα χρήσης της.
Για τυχόν απορίες, απευθυνθείτε στο
Νομικό Τμήμα.
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Τηρούμε ακριβή αρχεία
Ως μεγάλη εταιρεία παροχής
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι πελάτες,
οι μέτοχοι και άλλα πρόσωπα αναμένουν
τα αρχεία μας να είναι ακριβή, αξιόπιστα και
πλήρη. Προέχει η εκπλήρωση των προσδοκιών
αυτών των βασικών ενδιαφερόμενων μερών
για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης, την
παροχή μιας σαφούς εικόνας της οικονομικής
μας ευρωστίας, και τη δυνατότητα να
μπορούμε να λαμβάνουμε εμείς και άλλα
πρόσωπα ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις.
Επίσης, οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε
αυστηρά με όλους τους νόμους και τους
κανονισμούς που διέπουν τη γνωστοποίηση,
τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τη
λογιστική και την τήρηση αρχείων.

Ως εργαζόμενοι της MetLife, πρέπει να χρησιμοποιείτε
υπεύθυνα και να ασκείτε έλεγχο επί των αρχείων στα οποία
έχετε πρόσβαση. Η ακεραιότητα των αρχείων μας και η φήμη
μας εξαρτώνται από κάθε εργαζόμενο και τη διασφάλιση
ότι όλα τα αρχεία που σχετίζονται με χρηματοοικονομικά,
λογιστικά και επιχειρηματικά θέματα είναι ακριβή, συνεπή,
επίκαιρα και πλήρη.
Κατά καιρούς, η MetLife μπορεί να υπόκειται σε έλεγχο
ή έρευνα. Οι πολιτικές της MetLife και η νομοθεσία ή οι
κανονισμοί απαιτούν την πλήρη συνεργασία μας με όλα
τα δέοντα αιτήματα για πληροφορίες. Ομοίως, δεν πρέπει
να προσπαθούμε να επηρεάζουμε ή να παρεμποδίζουμε
έναν έλεγχο ή μια έρευνα και πρέπει πάντα να παρέχουμε
πληροφορίες οι οποίες, εξ όσων γνωρίζουμε, είναι ακριβείς.

Κώδικας επιχειρηματικής
δεοντολογίας για θέματα
χρηματοοικονομικής διαχείρισης

Και εάν;

Και εάν;

Έκανα ένα μικρό λάθος σε μια
αναφορά εξόδων που μόλις
υπέβαλα. Το ποσό που καταχώρισα
είναι κατά τι μόνο υψηλότερο από
την πραγματική δαπάνη. Πρέπει να
διορθώσω την αναφορά;

Δεν εργάζομαι στον οικονομικό
τομέα, ισχύουν για μένα αυτές οι
απαιτήσεις του κώδικα σχετικά με
την τήρηση ακριβών αρχείων;

Ναι, επειδή η MetLife είναι εταιρεία
παροχής χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών, όλα τα αρχεία πρέπει
να τηρούνται με άμεμπτο και ακριβή
τρόπο. Ακόμα και μικρές ασυμφωνίες
είναι κόκκινη σημαία για τις
ρυθμιστικές αρχές και τους ελεγκτές.
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Περισσότερες
πληροφορίες

Ναι, όλοι οι εργαζόμενοι της
MetLife οφείλουν να διασφαλίζουν
προσωπικά ότι όλα τα αρχεία της
εταιρείας είναι ακριβή, πλήρη και
αξιόπιστα. Η ίδια απαίτηση ισχύει για
όλες τις αναφορές και τα αρχεία που
έχουν καταρτιστεί για εσωτερική ή
εξωτερική χρήση.

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΑΣ

Τηρούμε ακριβή αρχεία (συνέχεια)
Κάθε αρχείο και μη αρχείο πρέπει να διατηρείται
σύμφωνα με το Πρόγραμμα διαχείρισης κύκλου ζωής
των πληροφοριών (Information Lifecycle Management
Program). Τα αρχεία πρέπει να διατηρούνται σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του Πίνακα διατήρησης αρχείων της
MetLife και να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο στη
λήξη της περιόδου διατήρησής τους. Τα μη αρχεία πρέπει
να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο όταν δεν είναι
πλέον απαραίτητα και δεν πρέπει να διατηρούνται για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι ετών. Ωστόσο, κάθε
πληροφορία που ενδεχομένως πρέπει να διατηρηθεί για
νομικούς σκοπούς ή έρευνα θα πρέπει να διατηρείται. Δεν
πρέπει ποτέ να αποκρύπτετε, αποσιωπάτε, καταστρέφετε,
επεξεργάζεστε, παραποιείτε ή αλλοιώνετε τυχόν
πληροφορίες που υπόκεινται σε διατήρηση για νομικούς
σκοπούς ή άλλη υποχρέωση διατήρησης.

Περισσότερες
πληροφορίες
Παγκόσμια πολιτική διαχείρισης
κύκλου ζωής πληροφοριών
Χ ρονοδιάγραμμα διατήρησης
αρχείων της MetLife
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1868 – Το πρώτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της MLIC.
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Υπηρετούμε την
κοινότητά μας

Σε αυτήν την ενότητα:
Υπηρετούμε την κοινότητά μας

ΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ
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Υπηρετούμε την κοινότητά μας
Η MetLife καταδεικνύει τη δέσμευσή της
όσον αφορά την υπεύθυνη λειτουργία
της μέσω της ασφάλειας που παρέχει
στους πελάτες, των αποζημιώσεων που
καταβάλλει σε καιρούς ανάγκης, των
δραστηριοτήτων και των επενδύσεων στις
κοινότητες που εξυπηρετεί, καθώς και
μέσω των μακροπρόθεσμων επενδύσεών
της στην ευρύτερη οικονομία. Η βιώσιμη
λειτουργία, η οποία συνάδει με υγιείς
περιβαλλοντικές και κοινωνικές αρχές
και αρχές διακυβέρνησης, βρίσκεται
στο επίκεντρο των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων μας.

Η οικοδόμηση για το μέλλον περιλαμβάνει την προστασία
του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση ενός υγιούς
μέλλοντος για τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τις
κοινότητες και τους μετόχους μας. Η MetLife, εδώ και πολύ
καιρό, έχει αναλάβει τη δέσμευση για περιβαλλοντική
διαχείριση και είμαστε υπερήφανοι που είμαστε η πρώτη
ασφαλιστική εταιρεία των ΗΠΑ που έχει επιτύχει ουδέτερο
ισοζύγιο άνθρακα.
Από την ενεργειακή απόδοση και τα πράσινα κτίρια μέχρι
προγράμματα εθελοντισμού και υπεύθυνες επενδύσεις που
ωφελούν το περιβάλλον, εργαζόμαστε για τη μείωση του
αποτυπώματός μας και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας σε
έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Μειώνουμε τη χρήση ενέργειας
και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέσω προγραμμάτων
μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και
επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, στρατηγικών μείωσης
της κατανάλωσης υδάτων, προσπαθειών ανακύκλωσης και
επαναχρησιμοποίησης, και με άλλους πολλούς τρόπους.

Περισσότερες
πληροφορίες
Εταιρική ευθύνη
Ίδρυμα MetLife
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Συνεργαζόμαστε με τους επιχειρηματικούς εταίρους
μας σε δράσεις για το κλίμα, παρακινούμε τους
εργαζομένους μας να προσφέρουν υπηρεσίες στην
κοινότητα και να αναλαμβάνουν δράσεις περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης, και πραγματοποιούμε υπεύθυνες
επενδύσεις. Στην προσπάθεια επίτευξης των
περιβαλλοντικών στόχων μας σε συνεργασία με τους
εργαζόμενους, τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς
εταίρους μας, η MetLife έχει ως στόχο να επιφέρει
ουσιώδεις αλλαγές ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου και εφαρμόζοντας πιο βιώσιμους τρόπους
εργασίας και διαβίωσης σε όλο τον κόσμο.

Δεκαετία του 1900 – Μια
νοσηλεύτρια της MetLife
κάνει εμβολιασμούς.
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Γλωσσάριο
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ΠΊΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ
ΠΊΝΑΚΑΣ
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Γλωσσάριο
Αντίποινα

Τα αντίποινα είναι μια αρνητική συνέπεια ή ποινή που
επιβάλλεται σε έναν εργαζόμενο για τη συμμετοχή του
σε μια προστατευμένη δραστηριότητα, όπως η αναφορά
μιας ανησυχίας ή η συμμετοχή σε έρευνα, ή η άρνηση
συμμετοχής σε συμπεριφορά που θα παραβίαζε τις
πολιτικές της MetLife. Τα αντίποινα μπορούν να είναι άμεσα
ή έμμεσα και απαγορεύονται αυστηρά.

Αρχεία

Καλή τη πίστει

Καλή τη πίστει σημαίνει ότι δεν έχετε κακόβουλες προθέσεις
και δεν παρέχετε σκόπιμα παραπλανητικές ή ψευδείς
πληροφορίες.

Κρατικός λειτουργός

Περιλαμβάνει κάθε στέλεχος, εργαζόμενο (ανεξαρτήτως
βαθμού ή επιπέδου) ή αντιπρόσωπο που ενεργεί με
επίσημη ιδιότητα για λογαριασμό οποιασδήποτε κρατικής
οντότητας ή οντότητα που ανήκει ή ελέγχεται από το κράτος.

Πληροφορίες σε οποιαδήποτε φυσική ή ηλεκτρονική
μορφή τα οποία, όταν δημιουργούνται ή λαμβάνονται,
έχουν συνεχή επιχειρηματική ή νομική αξία και η πολιτική
της MetLife απαιτεί τη διατήρησή τους. Περιλαμβάνονται
ενδεικτικά: φάκελοι πελατών, φάκελοι καταγγελιών,
υπογεγραμμένες συμβάσεις, φάκελοι προσωπικού και
τεκμηρίωση ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων.

Αναφέρεται στη MetLife, Inc. και όλες τις συνδεδεμένες
και θυγατρικές εταιρείες της, δηλαδή κάθε επιχείρηση,
κοινοπραξία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εμπίστευμα
ή άλλη οντότητα που ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από τη
MetLife, Inc. ή μέσω ενός ή περισσότερων μεσολαβητών.

Διατήρηση για νομικούς σκοπούς

Μη αρχεία

MetLife

Μια διαδικασία διατήρησης των πληροφοριών που
θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι σημαντικές για
μια εκκρεμή ή εύλογα αναμενόμενη αγωγή, αντιδικία,
φορολογικό θέμα, έρευνα ή άλλα ζητήματα, όπως
καθορίζεται από τον νομικό σύμβουλο της MetLife.

Πληροφορίες σε οποιαδήποτε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή
οι οποίες δεν έχουν συνεχή επιχειρηματική ή νομική αξία
ή απαιτήσεις διατήρησης. Περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
προσχέδια, αρχεία εργασίας και αντίγραφα αρχείων.

Εξωτερικές επιχειρηματικές δραστηριότητες

Αγαθά, υπηρεσίες ή εμπορεύματα, όπως μετρητά,
ισοδύναμα μετρητών, δωροκάρτες, κουπόνια, φιλοξενία,
γεύματα, εισιτήρια για εκδηλώσεις, ψυχαγωγία,
ταξιδιωτικές παροχές, ειδικά ανταλλάγματα ή προνόμια,
δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών, εκπτώσεις,
δάνεια ή υπόσχεση μελλοντικής απασχόλησης
(συμπεριλαμβανομένης της αμειβόμενης ή μη αμειβόμενης
πρακτικής άσκησης).

Κάθε απασχόληση ή συμμετοχή σε επιχείρηση ή οργανισμό
εκτός του βασικού σας ρόλου στη MetLife.

Εργαλείο «Μιλήστε»

Κεντρική σελίδα για όλους τους πόρους αναφοράς που
διατίθενται στους εργαζόμενους της MetLife. Σκοπός της
πύλης είναι να παρέχει στους εργαζόμενους έναν ασφαλή
και εύκολο τρόπο υποβολής ερωτήσεων, αναφοράς
προβλημάτων ή ανησυχιών και, ουσιαστικά, να συμβάλει
στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας ελεύθερης έκφρασης σε
ολόκληρη την επιχείρηση.

Οτιδήποτε αξίας

Ουσιώδεις μη δημοσιοποιημένες
πληροφορίες

Οι πληροφορίες είναι ουσιώδεις για συγκεκριμένα
αξιόγραφα, όπως οι μετοχές μιας εταιρείες, εάν υπάρχει
σοβαρή πιθανότητα ότι οι πληροφορίες θα μπορούσαν
να επηρεάσουν την αγοραία τιμή των αξιογράφων ή ότι
ένας λογικός επενδυτής θα θεωρούσε τις πληροφορίες
σημαντικές για να αποφασίσει αν θα προβεί σε αγορά ή
πώληση αυτών των αξιογράφων. Οι πληροφορίες είναι
εμπιστευτικές όταν κοινοποιούνται σε εμπιστευτική βάση
ή σε μια σχέση εμπιστοσύνης (ή από κάποιον που τις
έλαβε κατ’ αυτόν τον τρόπο) και μέχρι να συμπεριληφθούν
σε μια ευρέως κοινολογούμενη επικοινωνία και έχει
παρέλθει επαρκές χρονικό διάστημα προκειμένου να τις
«απορροφήσει» η αγορά.

Πίνακας διατήρησης αρχείων

Επίσημο έγγραφο πολιτικής που καθορίζει τα συνήθη,
νομίμως εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα διατήρησης,
καθώς και οδηγίες για τη διάθεση αρχείων ανεξάρτητα από
το μέσο αποθήκευσης.

Πόροι της MetLife

Με βάση τον ευρύτερο ορισμό, περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, τα γραφεία, τα τηλέφωνα (σταθερά και κινητά), τον
εξοπλισμό πληροφορικής, το δίκτυο και τα συστήματα, τις
συσκευές τηλεομοιοτυπίας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις
επαγγελματικές κάρτες της MetLife, τα επιστολόχαρτα της
MetLife, τα φωτοτυπικά μηχανήματα, τους εκτυπωτές, τους
καταλόγους ταχυδρομικών διευθύνσεων, τα είδη γραφείου
και τη διοικητική υποστήριξη.

Προσωπική σχέση

Κάθε σχέση με συγγενικό ή άλλο πρόσωπο με το οποίο
έχετε στενή σχέση, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει
την αντικειμενικότητά σας κατά τη λήψη επιχειρηματικών
αποφάσεων.

Τρίτο μέρος

Κάθε πωλητής, προμηθευτής, αντισυμβαλλόμενος,
σύμβουλος, ανταγωνιστής, οργανισμός-πελάτης ή
επιχειρηματικός εταίρος της MetLife.
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ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΝΑΦΟΡΑ;
Μπορείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα, προβληματισμό ή ανησυχία σε
οποιοδήποτε μέλος της διοίκησης ή των αρμόδιων τμημάτων με το Εργαλείο «Μιλήστε».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι αναφορές θα τηρούνται εμπιστευτικές στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Στον βαθμό που
επιτρέπεται από τη νομοθεσία, μπορείτε να επιλέξετε να υποβάλετε την αναφορά σας ανώνυμα.

Κατά κανόνα, οι αναφορές θα αξιολογούνται εντός 24-48 ωρών από τη λήψη τους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Το ερώτημα, ο προβληματισμός ή η ανησυχία σας θα προωθείται στην/στις
κατάλληλη(-ες) ομάδα(-ες) ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε κατάστασης.

Ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί μας ένας ερευνητής για τη συγκέντρωση
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την αναφορά σας.
Μια πλήρης έρευνα μπορεί να διαρκέσει από μία εβδομάδα μέχρι και αρκετούς μήνες.

Όποτε είναι εφικτό, θα λαμβάνετε ενημέρωση σχετικά με την έρευνα της αναφοράς και
την ενδεχόμενη λήψη μέτρων.
Ωστόσο, λόγω ανησυχιών σχετικά με την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου,
ενδέχεται να μη λάβετε πρόσθετη ενημέρωση σχετικά με την έκβαση μιας έρευνας.

Η MetLife δεν ανέχεται τα αντίποινα οποιασδήποτε μορφής. Αν πιστεύετε
ότι υπήρξατε θύμα αντιποίνων, υποβάλετε αναφορά αμέσως.
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