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*predstavljena so stališča avtorice, ki niso nujno tudi stališča podjetja, v katerem je
avtorica zaposlena
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VSEBINA

1. Poslovna etika

2. Vrednote

3. Etični kodeks

4. Skladnost poslovanja po novem ZZavar-1

5. Zaključek
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1. POSLOVNA ETIKA

Etika - izvor:
- ethos (gr.) značaj, način življenja
- temeljni kriteriji moralnega
vrednotenja, skupek moralnih
principov človeškega ravnanja
z vidika dobrega in slabega

Poslovna etika – kako naj ljudje ravnajo, ko se znajdejo na
razpotju med različnimi vrednotami pri poslovnih razmerjih
in odnosih

Morala - odvisnost od kulture, prirojena in priučena
Rešitev: omogočiti ljudem živeti po vrednostnem sistemu ki
je njihov in kontinuiran (državljani, zaposleni)
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2. VREDNOTE - splošno

Vrednote – izvor: virtus (lat.)
- moč, vir moči
- način življenja ponotranjeni cilji,
ki jih cenimo oz. mišljenje o tem,
kaj je dobro in prav
(npr. življenje, zdravje, poštenost)

Vrednote / družbene spremembe na diskontinuiteti / kriza
vrednost (npr. kolonializem)
Slovenci: kmetje in približno enako, domačija kot temeljna enota (interes
domačije) – najvišja vrednota preživetje posameznika (če konflikt med pr.
državo in preživetjem posameznika?)
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2. VREDNOTE – v podjetju

Postavitev ustreznih vrednot – temelj poslovne etike
- za pomoč (4 temeljne  vrednote po Platonu: pravičnost,
srčnost, zmernost in razumskost)
- vključitev zaposlenih v oblikovanje vrednot

Komuniciranje vrednot
- delavnice/vloga skladnosti poslovanja
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3. ETIČNI KODEKS

Etični kodeks – sistematično zbrana množica pravil
vedenja/delovanja v podjetju, temelječa na vrednotah
podjetja (Zavarovalni kodeks SZZ, kodeksi pos. zavarovalnice)

Komuniciranje Etičnega kodeksa
- prejem ob zaposlitvi/pogodbenem sodelovanju
- izobraževanja (delavnice, delovne skupine, članki, Etična

točka idr.)

Delovanje po Etičnem kodeksu
- vloga skladnosti poslovanja



Etični kodeks
1. Pošteno poslovno ravnanje
2. Družbena odgovornost družbe
3. Delovno okolje, raznolikost, vključitev
4. Delovni prostor
5. Varstvo sredstev in poslovnih inforamcij
6. Osebni podatki in zasebnost
7. Navzkrižje interesov
8. Preprečevanje podkupovanja in korupcije
9. Odnosi s strankami
10. Poštena konkurenca
11. Izbira dobavitelja
12. Finančni podatki
13. Trgovanje na podlagi notranjih informacij
14. Komunikacija z določenimi zunanjimi strankami
15. Preprečevanje pranja denarja, financiranja terorizma in
mednarodne sankcije
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Etika in skladno ravnanje
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Etika in skladno ravnanje
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Etika in skladno ravnanje
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Etika in skladno ravnanje
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4. SKLADNOST POSLOVANJA

- nov Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št.
93/2015), veljavna s 1.1.2016 uvaja nov institut skladnosti
poslovanja.

- Funkcija Skladnosti poslovanja in Pooblaščenec za
skladnost poslovanja

pooblasti uprava&
soglasje NS

neodvisnost
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4. SKLADNOST POSLOVANJA

Druga obrambna linija v sistemu nadzora (3 obrambne linije)
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4. SKLADNOST POSLOVANJA

Odgovornosti in naloge neodvisne funkcije skladnosti poslovanja
(160. člen ZZavar-1)

1. spremljanje in redno ocenjevanje primernosti in učinkovitosti rednih postopkov in
ukrepov, sprejetih za odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti na področju skladnosti
poslovanja zavarovalnice s predpisi in drugimi zavezami;
2. svetovanje in pomoč pri uskladitvi poslovanja zavarovalnice z obveznostmi, ki jih določajo
predpisi, in z drugimi zavezami;
3. ocenjevanje možnih vplivov sprememb v pravnem okolju na poslovanje zavarovalnice z
vidika skladnosti poslovanja zavarovalnice s predpisi in drugimi zavezami;
4. opredeljevanje in ocenjevanje tveganja glede skladnosti poslovanja zavarovalnice s
predpisi in drugimi zavezami;
5. seznanjanje uprave in nadzornega sveta zavarovalnice o skladnosti poslovanja
zavarovalnice s predpisi in drugimi zavezami in o oceni tveganja glede skladnosti poslovanja
zavarovalnice.
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4. SKLADNSOT POSLOVANJA

SKLADNOST POSLOVANJA

ZAVAROVALNIŠKA
ZAKONODAJAJA PREPREČEVANJE

PRANJA DENARJA
IN FINANCIRANJA

TERORIZMA

STATUSNO IN
GOSPORADKO

PRAVO
OBLIGACIJSKO

PRAVOOSEBNI PODATKI

VARSTVO
POTROŠNIKOV

EVROPSKE
DIREKTIVE/URED

BE (SII idr.)

- Letni plan dela in Letno poročilo o delu
- Poročila vodstvu o novih veljavnih predpisih

- Komunikacija z AZN
- Sodelovanje s SZZ (sekcije/odseki)

- svetovanja upravi in drugemu vodstvu
podjetja o pri poslovnih projektih,
oglaševalskih projektih,

- sodelovanje pri razvoju produktov,
- sodelovanje v projektih implementacije

nove zakonodaje (FATCA, CRS, SII,
primernost in ustreznost ključnih oseb idr.),

- ocene tveganj skladnosti poslovanja
določenih področjih, tveganih z vidika
skladnosti poslovanja

- Izobraževanja
- Etični kodeks
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5. ZAKLJUČEK

- Etika mreženja

- Odgovornost, vizija, verjeti vanjo

- Strast in širina

- Napredek, častno vodenje

- Povezanost

- Spodbujanje, podpiranje drug
drugega

Vir: Konferenca naprednih poslovnih
pristopov 2015



Hvala za pozornost


