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Kodeks ravnanja za dobavitelje in
poslovne partnerje BKS Bank
Naše vrednote
Zasluge za naš poslovni uspeh ima naša odgovorna poslovna politika, ki gradi na visokih
etičnih načelih. BKS Bank že od nekdaj želi biti zanimiva in zanesljiva partnerica v odnosu do
svojih zaposlenih, strank, dobaviteljev in poslovnih partnerjev. Delujemo trajnostno in enako
pričakujemo tudi od svojih dobaviteljev/poslovnih partnerjev.
Kot članica mreže UN Global Compact je BKS Bank družba, ki si pri oblikovanju poslovnih
procesov ter v odnosu do zaposlenih, strank in dobaviteljev prizadeva upoštevati deset
splošno priznanih načel mreže UN Global Compact na področju človekovih pravic, odnosa
do zaposlenih, varovanja okolja in preprečevanja korupcije. Zato BKS Bank tudi od svojih
dobaviteljev/poslovnih partnerjev zahteva, da spoštujejo etična načela v zvezi s pogoji dela,
varovanjem okolja, varnostjo in zdravjem.
Etika in spoštovanje zakonov
Spoštovanje zakonov ima pri BKS Bank največjo prioriteto. Tako vodstvo kot tudi vsi
zaposleni morajo delovati v skladu z zakoni. Vsakega zaposlenega, ki krši svoje obveznosti,
doletijo disciplinski ukrepi. BKS Bank zato tudi od svojih dobaviteljev/poslovnih partnerjev
pričakuje dosledno upoštevanje vseh zakonskih predpisov in določil. Sem spadajo tudi
reklamne akcije in sporočila, ki morajo biti resnični in korektni.
Prepoved korupcije in podkupovanja
BKS Bank in uprava sta zavezani vseobsežnemu preprečevanju koruptivnih načinov
ravnanja. Naša banka se distancira od vseh oblik korupcije in je v nobenem primeru ni
pripravljena tolerirati. Kršitve predpisov o preprečevanju korupcije se preganjajo po načelu
»ničelne tolerance« ter imajo lahko za posledico kazensko ovadbo in odškodninske
zahtevke.
Dobavitelj/poslovni partner se izrecno obvezuje, da bo poskrbel za to, da ne bo nastala
osebna odvisnost, obveznost ali vplivanje zaradi sprejemanja daril, storitev ali koristi. To ne
velja le za naravnost ponujene ali sprejete koristi posameznega dobavitelja/poslovnega
partnerja in njunih zaposlenih, temveč tudi za »posredno« podkupovanje, ki ga izvajajo tretje
osebe, kot so agenti, posredniki, podizvajalci ali svetovalci. Opozarjamo, da so v skladu z
našim kodeksom ravnanja prepovedana tudi tako imenovana »facilitation payments« (plačila
nizkih vrednosti uradnikom zaradi pospešitve oziroma prejema določenega državnega
plačila, do katerega je plačnik v vsakem primeru upravičen).
Dobavitelj/poslovni partner je BKS Bank odgovoren za vso škodo in nosi vse stroške, ki bi jih
banka utrpela zaradi kršenja tega kodeksa ravnanja in zaradi posledičnega odstopa od
pogodbe.
Prepoved pranja denarja
BKS Bank dosledno spoštuje zakonska določila za preprečevanje pranja denarja. Že v
primeru suma ali upravičenega razloga za domnevo o pranju denarja v obliki preusmeritve
denarja, ki izhaja iz kaznivega dejanja, v obtok, se poslovno razmerje prekine s takojšnjo
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veljavnostjo, primer pa se preda v ovadbo. Izhajamo iz tega, da naši dobavitelji/poslovni
partnerji ravnajo v skladu z davčno zakonodajo.
Preprečevanje konfliktov interesov
Dobavitelji/poslovni partnerji so se dolžni izogibati vsem konfliktom interesov in okoliščinam,
ki bi kazale na možnost obstoja takega konflikta. Konflikt interesov obstaja, če
dobavitelj/poslovni partner sledi predvsem osebnim interesom, interesom družinskih članov
ali prijateljev.
Spoštovanje človekovih pravic
BKS Bank od svojih dobaviteljev/poslovnih partnerjev pričakuje pošten odnos do zaposlenih,
ki temelji na enakopravnosti. Cilj je skrb za enake možnosti in enakopravno obravnavo vseh
zaposlenih ne glede na njihov spol, barvo kože, raso, nacionalnost, vero, spolno
usmerjenost, starost ali invalidnost. Treba je spoštovati osebno dostojanstvo in zasebnost ter
osebnostne pravice vsakega zaposlenega ter preprečevati nadlegovanja in diskriminacijo.
Prepoved prisilnega dela
Dobavitelji/poslovni partnerji ne smejo nikogar proti njegovi volji zaposliti ali prisiliti k delu.
Prisilno ali obvezno delo se v nobenem primeru ne smeta uporabljati
− kot sredstvo političnega pritiska ali kot kazen zaradi določenih političnih stališč,
− kot sredstvo pospeševanja gospodarskega razvoja podjetja,
− kot kazen za udeležbo v stavkah ali sodelovanje v sindikalnih dejavnostih oziroma v
primeru disciplinskih prekrškov,
− kot oblika kakršne koli diskriminacije.
Prepoved dela otrok
Dobavitelji/poslovni partnerji se obvezujejo, da se bodo izogibali vsem oblikam otroškega
dela; otroci so osebe, mlajše od 15 let, ali osebe pod starostno mejo, do katere v posamezni
državi velja obvezno šolanje. Mladoletne zaposlene osebe, ki so mlajše od 18 let, lahko
opravljajo le dela, ki so v skladu z zakonskimi predpisi.
Prepoved dela na črno
Dobavitelji/poslovni partnerji ne smejo ilegalno zaposlovati tujih delavcev, ne smejo se
izogibati plačevanju prispevkov za socialno zavarovanje in davkov ter ne smejo organizirano
izvajati dela na črno.
Pravično plačilo in upoštevanje delovnega časa
Dobavitelji/poslovni partnerji morajo poskrbeti za primerno plačilo, vključno s plačilom
zakonsko predpisanih prispevkov za socialno zavarovanje, ki zagotavlja vsaj minimalno
plačo v skladu s kolektivno pogodbo ali zakonom. Zavezati se morajo k upoštevanju
veljavnih določb o delovnem času.
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Zdravje in varnost zaposlenih
Dobavitelji/poslovni partnerji morajo prevzeti odgovornost za zdravje in varnost svojih
zaposlenih ter zagotoviti varno in zdravo okolje, zmanjševati tveganja, preprečiti uporabo
zdravju škodljivih surovin, delovnih sredstev itd. ter uvesti čim boljše preventivne ukrepe za
preprečevanje nesreč in poklicnih bolezni.
Zagotavljanje pravice do združevanja
Dobavitelji/poslovni partnerji svojih zaposlenih ne smejo ovirati pri udeležbi na volitvah v
predstavniška telesa delavcev, pri sodelovanju v tovrstnih organih, pri izvrševanju pravice do
vstopa v sindikat in pri sodelovanju na zborih delavcev.

Zagotavljanje varstva podatkov in zaupnosti
Dobavitelji/poslovni partnerji so v času poslovnega sodelovanja in tudi po njegovi prekinitvi
dolžni poskrbeti za varnost informacij in podatkov o BKS Bank ter za to, da ti ne pridejo do
tretjih oseb.
Dobavitelji in poslovni partnerji zagotavljajo, da lahko njihovi zaposleni neovirano in brez
skrbi, da jih bodo doletele kazni, sporočajo svoje pomisleke v zvezi s kršitvami zakonov
posebni anonimni službi.
Varovanje okolja
Za BKS Bank sta varovanje okolja in zaščita naravnih virov zelo pomembna. Zato od svojih
dobaviteljev/poslovnih partnerjev pričakujemo, da upoštevajo veljavne in relevantne predpise
in standarde za varovanje okolja. Poskrbeti morajo za sisteme, ki zagotavljajo varno ravnanje
z odpadnimi vodami, odpadki in emisijami, ter za transport, skladiščenje in recikliranje. Naši
dobavitelji/poslovni partnerji morajo torej odgovorno uporabljati surovine in naravne vire ter
varčno porabljati energijo.
Šolanja zaposlenih
Zaposleni pri BKS Bank, ki so odgovorni za nabavo, se udeležujejo rednih šolanj in so tako
usposobljeni za zgodnje odkrivanje kršitev načel tega kodeksa ravnanja in za ustrezno
ukrepanje. Od svojih dobaviteljev/poslovnih partnerjev pričakujemo, da bodo tudi oni pri
svojih zaposlenih poskrbeli za ustrezno tovrstno ozaveščenost.
Veljavnost kodeksa ravnanja v verigi dobaviteljev
S podpisom tega kodeksa ravnanja naši dobavitelji/poslovni partnerji potrjujejo, da vse
navedene točke veljajo tudi za njihove podizvajalce in da jih tudi ti spoštujejo. Poleg tega
dobavitelji/poslovni partnerji izražajo svojo pripravljenost, da bodo načela, ki so opisana v
tem kodeksu ravnanja, predali naprej v svoji verigi dobaviteljev oziroma jih bodo o njih
obvestili.
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Ta kodeks ravnanja je preveden v vse jezike jezikovnih območij, na katerih deluje BKS Bank.
Zaradi lažje berljivosti smo se izognili oblikam, ki določajo slovnični spol, in navedbam obeh
spolov. Uporabljeni pojmi, ki se na nanašajo na določen slovnični spol, veljajo tako za moške
kot za ženske.

Izjava dobavitelja/poslovnega partnerja:
1. Dobavitelj/poslovni partner je prejel kodeks ravnanja za dobavitelje in poslovne
partnerje.
2. Dobavitelj/poslovni partner se obvezuje, da bo spoštoval vsa načela in določila tega
kodeksa ravnanja.

Ime/naziv dobavitelja/poslovnega partnerja

Kraj, datum

Podpis

To izjavo mora podpisati oseba, ki je pri dobavitelju/poslovnem partnerju pooblaščena za
podpisovanje, ter jo v 10 delovnih dneh vrniti na naslednji naslov:
BKS Bank AG, Bančna podružnica
Verovškova ulica 55a
1000 Ljubljana

