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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., kierując się dbałością o etyczne postępowanie 
i transparentność procesów biznesowych, przyjął w 2012 roku Kodeks Etyki. Siedem lat stosowania Ko-
deksu w bieżącej pracy przez wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego przez nich stano-
wiska i charakteru wykonywanej pracy, potwierdziło, że jesteśmy organizacją dojrzałą, stabilną i godną 
zaufania. Jest to szczególnie ważne, gdyż nasza działalność jako Towarzystwo Ubezpieczeń opiera się na 
zaufaniu jakie mają do nas nasi Klienci. 
Mamy nadzieję, że w kolejnych latach Kodeks Etyki również będzie określał nasze postawy i kreował za-
chowania, które uznajemy za szczególnie cenne w Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. 

Poszanowanie prawa, profesjonalizm, szacunek dla innych, transparentność i współpraca - to zasady nie-
zbędne w działalności Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., których respektowanie dowodzi, 
że jesteśmy Spółką przygotowaną, by sprostać wyzwaniom współczesnego rynku ubezpieczeniowego. Dla 
każdego z członków Zarządu Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. jest to osobisty powód do 
dumy, że kultura wartości wyróżnia naszych pracowników oraz sprawia, że skupiają się oni na odpowiedzial-
nym, zaangażowanym i jednoznacznym etycznie podejściu do realizacji wyznaczonych celów biznesowych.

Mam nadzieję, że i w kolejnych latach każdy z Pracowników podejmie dalsze, osobiste starania, aby żyć zgodnie 
z wartościami Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. oraz postępować uczciwie w każdej sytuacji. 

Taka postawa nie tylko wesprze sukces Spółki, ale również pozwoli nam wszystkim na prawdziwą radość 
z tego, co osiągamy.

Zarząd Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

I. SŁOWO WSTĘPNE
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Niniejszy Kodeks jest zbiorem wewnętrznych zasad postępowania obowiązujących wszystkich pracowników i współ-
pracowników Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (dalej: „Open Life”).

Celem Kodeksu jest kształtowanie właściwych postaw etycznych wewnątrz organizacji jak również budowania pra-
widłowych relacji z Partnerami Biznesowymi z uwzględnieniem słusznego interesu Klientów. 

Niezwykle ważna jest dla nas także reputacja, która musi być chroniona przez etyczne zachowania i działania wszyst-
kich pracowników i współpracowników Open Life. To oni odgrywają ważną rolę w budowie reputacji firmy w zakresie 
wysokich norm moralnych i postepowania w duchu etycznego prowadzenia biznesu.

Chcemy być na stałe w czołówce firm ubezpieczeniowych. Naszą ambicją jest być marką rozpoznawalną i kojarzoną 
z profesjonalizmem, rzetelnością oraz odpowiedzialnością w biznesie. 

Open Life budujemy wierząc, że najważniejsze w biznesie są: 

 współpraca, życzliwość, rozumienie potrzeb naszych Pracowników, Klientów i Partnerów;

 spełnianie obietnic składanych Pracownikom, Klientom i Partnerom;


tworzenie nowoczesnej oferty produktowej, która dostosowana jest do szerokiego grona odbiorców 
i spełniająca różnorodne oczekiwania;

 nastawienie na poszukiwanie rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie zainteresowane strony; 

 zachowanie stabilnych wskaźników finansowych;


zespół przedsiębiorczych Pracowników, nastawionych na swój rozwój i sukces całej organizacji 
w każdym aspekcie jej działania;

 partnerstwo i stała współpraca oraz wzajemna pomoc; 

 efektywny, elastyczny, szybki sposób działania – nowatorstwo, a nie kopiowanie rynku.
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Myślimy i działamy w sposób odpowiedzialny, perspektywiczny i zorientowany na cele, 
z dużą starannością. Prowadzimy nasz biznes jakby był naszym własnym. Dlatego 
w  naszej pracy stale koncentrujemy się na rozwiązaniach i  staramy się, aby ścieżki 
decyzyjne były szybkie. Stosujemy innowacyjne metody pozwalające na stworzenie no-
wych rozwiązań. W przypadku konfliktu interesów pomiędzy obszarami działalności, 
pierwszeństwo mają interesy Spółki jako całości.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I DZIAŁANIE W GRUPIE

Mierzymy siebie miarą naszych wyników i sukcesów. Stwarzamy wartość dla naszych 
Klientów. Jakość realizowanych przez nas procesów jest czynnikiem decydującym 
o powtarzalności sukcesów. Praca zespołowa i szacunek względem współpracownika 
to podstawa wzajemnego zaufania. W przypadku różnicy zdań spoglądamy na dany 
problem z innej perspektywy, co pozwala nam stale się rozwijać.

NASTAWIENIE NA EFEKTYWNOŚĆ I SUKCES

Koncentrujemy nasze wysiłki na Klientach i rynkach. Każdego Klienta traktujemy z sza-
cunkiem – patrzymy na niego przez pryzmat jego wszystkich potrzeb. Dotyczy to za-
równo Klientów zewnętrznych – dystrybutorów i Klientów końcowych, jak i wewnętrz-
nych – kolegów i współpracowników. Naszym celem jest zrealizowanie wspólnych 
możliwości przy jednoczesnym zrównoważeniu poszczególnych interesów.

PEŁNA KONCENTRACJA NA POTRZEBACH KLIENTA

Jesteśmy godni zaufania i otwarci, działamy fair. Te fundamentalne zasady stosowane 
są u naszych partnerów oraz przez nasze wewnętrzne i zewnętrzne grupy interesów. 
Przekazujemy informacje zwrotne, które w rezultacie pozwalają nam na wspólne zna-
lezienie lepszych rozwiązań. Przy tym współpracujemy ze sobą w sposób partnerski 
i konstruktywny. Koncentrujemy się na wspólnej misji. W kontaktach z innymi wykazu-
jemy szacunek i zrozumienie, zawsze jesteśmy gotowi do pomocy.
W swoim działaniu kierujemy się przede wszystkimi wskazanymi wyżej zasadami upew-
niając się, że stosowanie jednej z nich nie stoi w bezpośredniej sprzeczności z drugą. 
Odrzucamy wszelkie zachowania i postawy sprzeczne z powyższymi zasadami.
Każdy z pracowników Spółki jest zobowiązany do przestrzegania wyżej wskazanych 
zasad, a także zasad współżycia społecznego oraz do postępowania zgodnego z ogól-
nie przyjętymi dobrymi obyczajami.

WZAJEMNE ZAUFANIE I OTWARTA KOMUNIKACJA

II. 4 ZASADY OPEN LIFE
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W naszych działaniach kierujemy się dobrem naszych Klientów, ponieważ jesteśmy świadomi, że Klienci 
stanowią fundament naszej działalności. Chcemy mieć zadowolonych Klientów, którzy będą korzystać 
z naszych usług i polecać je innym.

W tym celu stosujemy się do następujących zasad:

 dobro i słuszny interes Klienta zawsze stawiamy na pierwszym miejscu;

 traktujemy Klientów w sposób sprawiedliwy, z należytym szacunkiem i zrozumieniem;

 działamy z należytą starannością, profesjonalizmem i uczciwością;


każde działanie względem Klienta jest przejrzyste, jasne, klarowne i niebudzące wątpliwości (zasada 
transparentności);

 analizujemy potrzeby, możliwości i wymagania Klientów; 

 rzetelnie i wyczerpująco prezentujemy Klientom naszą ofertę;


szanujemy prawa Klientów, w szczególności w zakresie prawa do ochrony prywatności i zachowania 
poufności informacji, ochrony ich danych osobowych;

 poszukujemy rozwiązań najlepiej odpowiadających indywidualnym potrzebom Klientów;

 staramy się chronić Klientów przed różnymi formami nadużyć;


nie stosujemy nieuzasadnionego różnicowania warunków usług świadczonych na rzecz 
poszczególnych Klientów;


analizujemy stwierdzone braki lub nieprawidłowości w procesie sprzedaży lub obsługi, wyciągamy 
wnioski z tych analiz oraz wprowadzamy w życie konieczne działania korygujące;


wzorce umowne oraz dokumenty o charakterze reklamowym formułujemy w sposób przejrzysty 
i jednoznaczny.


skargi i reklamacje rozpoznajemy sprawiedliwie bez zbędnej zwłoki, rzetelnie i w dobrej wierze, odpo-
wiadając na stawiane nam zarzuty;


dokładamy starań, by rozstrzyganie sporów z klientami następowało w trybie ugodowym, a w spra-
wach trudnych do rozstrzygnięcia, poszukujemy rozwiązań kompromisowych.

Naszym celem jest, aby nasza Spółka była postrzegana jako lider pod względem jakości oferty dla Klientów oraz aby 
jakość ta stała się czynnikiem budującym wzrost zaufania Klientów do nas i naszej działalności.

Jesteśmy podmiotem innowacyjnym – ciągle tworzymy nowe usługi, które zaspokoją oczekiwania naszych Klientów, 
a jednocześnie nie stoją w sprzeczności z zasadami prawa, rekomendacjami i wytycznymi organów państwowych 
w tym, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego oraz z zasadami prawidłowego postępowania wypracowany-
mi przez inne podmioty, do których należy Open Life, np. Polską Izbę Ubezpieczeń.

III. KLIENCI
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Ludzie stanowią najwyższą wartość każdej organizacji, to ich zaangażowanie i codzienna praca składają się na suk-
cesy firmy, zadowolenie Klientów i wizerunek Spółki jako odpowiedzialnego pracodawcy i kontrahenta. 

Dbamy o to, by środowisko pracy sprzyjało wykonywaniu obowiązków przez pracowników w warunkach bezpiecz-
nych, komfortowych i motywujących ich do rzetelnej pracy oraz by na co dzień mogli się oni kierować uniwersalnymi 
zasadami pozwalającymi na budowanie wizerunku Spółki jako organizacji szczególnego zaufania społecznego. 

Pracownicy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi Pracownikami.

Uważamy, że dzięki różnorodności ról, kwalifikacji zawodowych, doświadczeń, osobowości oraz punktów widzenia 
powstaje końcowy sukces całej organizacji. Dlatego też w naszej organizacji wymagamy aby traktować z szacunkiem 
każdego Pracownika i współpracownika okazując im uwagę i życzliwość.

Nie tolerujemy ani nie zezwalamy na żadne formy dyskryminacji, obraźliwego lub niewłaściwego zachowania czy 
formułowanie obraźliwych uwag pod adresem innych osób. 

Dbamy o dobrą atmosferę w pracy, opartą o profesjonalizm i kulturę osobistą, sprzyjającą efektywnemu działaniu. 
W pracy zespołowej dążymy do zgodnej kooperacji zapobiegając i rozwiązując sytuacje konfliktowe.

Pracownicy mają swobodę prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej, dodatkowego zatrudnienia oraz peł-
nienia funkcji społecznych i politycznych, o ile nie zachodzi przy tym faktyczny lub potencjalny konflikt interesów, 
a także działalność ta nie jest prowadzona w czasie wykonywania obowiązków służbowych ani przy użyciu mienia 
lub wizerunku Spółki.

Pracownicy posiadający dostęp do informacji związanych z transakcjami papierami wartościowymi notowanymi na 
rynku giełdowym nie wykorzystują tych informacji do osiągnięcia prywatnego zysku i nie przekazują tych informacji 
osobom trzecim, a także nie udzielają w celach prywatnych rekomendacji co do zakupów lub sprzedaży instrumen-
tów finansowych. Mamy świadomość, że przekazywanie informacji tego typu jest dozwolone między Pracownikami 
tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych.

okazywanie im uznania i nagradza-
nie dobrze wykonywanej pracy;

stworzenie bezpiecznej atmosfery, 
w której pracownicy są zachęcani 
do otwartych wypowiedzi na temat 
problemów nurtujących ich w pracy; 

wspieranie ich rozwoju zawodowe-
go i osobistego poprzez szkolenia, 
programy edukacyjne, rozwojowe 
lub indywidualne ścieżki kariery;

zapewnienie środowiska pracy 
wolnego od wszelkich form dyskry-
minacji, zarówno na etapie wyboru 
pracowników, zarządzania nimi jak 
również ich awansowania;

zapewnienie bezpiecznego i zdro-
wego środowiska pracy, wolnego 
od różnych form mobbingu;

traktowanie pracowników z sza-
cunkiem, godnością i w sposób 
sprawiedliwy;

zapewnienie szkoleń oraz narzędzi 
niezbędnych do wykonywania pracy;

szanowanie praw Pracowników 
w zakresie prywatności i poufności 
ich danych osobowych;

wspieranie pracy zespołowej po-
przez zachęcanie pracowników do 
wzajemnych kontaktów, a także po-
przez organizowanie imprez kultu-
ralnych, sportowych i społecznych;

otwarty dialog z naszymi Pracowni-
kami oraz osobami, które zgodnie  
z prawem reprezentują Pracowni-
ków, ich poglądy lub interesy.



 

 



 

Ludzie są największą wartością organizacji i siłą napędową jej rozwoju. To dzięki nim firma ciągle adaptuje 
się do zmieniających się warunków biznesowych. Wierzymy, że zmotywowani Pracownicy osiągają lepsze 
wyniki, budując w ten sposób nasz wspólny sukces. Siła naszej marki tkwi w kompetencjach i zaangażowaniu 
każdego z Pracowników. 

Nasze zobowiązania wobec Pracowników obejmują:

IV. PRACOWNICY
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Doceniamy wkład, jaki wnoszą nasi Partnerzy biznesowi do naszej codziennej działalności biznesowej. 
Tworzenie, rozwój oraz utrzymanie sieci długotrwałych i wzajemnie korzystnych relacji ma kluczowe znaczenie 
w naszej działalności.

Prawidłowa współpraca pomiędzy Partnerami biznesowymi owocuje podnoszeniem renomy i wiarygodności rynku 
ubezpieczeń. Dlatego nasze relacje z Partnerami biznesowymi kształtujemy zawsze z poszanowaniem ogólnie obo-
wiązujących norm oraz zasad poprawności, bezstronności i przejrzystości. Kierujemy się wyłącznie kryteriami obiek-
tywnej konkurencji, jakości dostarczanych produktów oraz świadczonych usług. Od naszych Partnerów biznesowych 
oczekujemy najwyższych standardów i najwyższej jakości świadczonej obsługi, a oni mogą oczekiwać tego samego 
od nas. 

Działamy zgodnie z następującymi, podstawowymi standardami: 

 prowadzimy działania w sposób uczciwy i rzetelny;

 wspieramy budowanie nowych i utrzymujemy dotychczasowe silne i prawidłowe relacje;

 jesteśmy sprawiedliwi, niezawodni i nasi Partnerzy biznesowi mogą na nas liczyć;


unikamy konfliktów interesów, gdy taki konflikt występuje wyłączamy się z decyzji i ocen dotyczących 
Partnera na rzecz Open Life;


kształtujemy warunki umowne, stosując jasne, przejrzyste kryteria, ogólnie przyjęte normy postępowania i do-
bre obyczaje, powszechnie obowiązujące prawo oraz wysokie standardy etyczne i normy moralne;


dbamy o prawidłowe i odpowiedzialne zachowanie w zakresie wzajemnej gościnności oraz przy obda-
rowywaniu prezentami i ich przyjmowaniu;

 spełniamy wzajemne oczekiwania i potrzeby;


udzielamy Partnerom biznesowym, uzasadnionej okolicznościami, pomocy w wykonywaniu przez nich działal-
ności, w zakresie, w jakim działalność ta wywiera lub może wywierać wpływ na przestrzeganie przez zakłady 
ubezpieczeń norm prawnych i dobrych obyczajów.

Uznając, że uczciwe partnerstwo biznesowe jest kluczem do sukcesu każdej firmy, dokładamy wszelkich starań, by 
budować długofalowe relacje z naszymi Partnerami biznesowymi o podobnych wartościach i wyznawanych poglą-
dach. Nasze relacje będą zawsze oparte na zaufaniu i wzajemnych korzyściach, a także na zasadach etyki, bez-
pieczeństwa i wiarygodności.Wszelkie okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między 
interesem Spółki, osoby powiązanej ze Spółką i obowiązkiem działania przez Spółkę w sposób uczciwy i rzetelny 
z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu naszego Klienta, jak również między interesami kilku naszych Klientów, 
definiujemy jako konflikt interesów.

Open Life dokłada należytej staranności wskazując okoliczności, które powodują lub mogą powodować konflikt 
interesów oraz określając środki i zasady postępowania służące zarządzaniu konfliktami interesów opracowując 
w tym zakresie stosowne regulacje wewnętrzne, których celem jest ochrona interesów Klientów przed szkodliwym 
wpływem potencjalnych i bieżących konfliktów interesów, jakie mogą się pojawić w toku prowadzonej przez Spółkę 
działalności.

V. PARTNERZY BIZNESOWI
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Nasze postępowanie na rynku podlega szeregowi przepisów prawa. Utrzymanie zaufania Klientów, 
organów regulujących i akcjonariuszy uzależnione jest od zachowania przez nas najwyższych standardów 
etyki i zgodności z prawem.

Prowadzimy działalność, stosując się do zasad uczciwej konkurencji. Oznacza to brak tolerancji dla jakichkolwiek nie-
zgodnych z prawem bądź nieetycznych praktyk, takich jak m.in. nieuczciwe pozyskiwanie informacji stanowiących za-
strzeżoną własność konkurenta lub uczestniczenie w zmowie cenowej, zastraszaniu lub wchodzeniu w układy z kon-
kurencją. Jesteśmy zobowiązani znać przepisy antymonopolowe, przepisy regulujące praktyki handlowe oraz przepisy 
dotyczące swobodnej i uczciwej konkurencji oraz ich przestrzegać, zwłaszcza w stosunku do naszych konkurentów. 

Przepisy te zabraniają nie tylko działań, ale również rozmów mających znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, 
w tym:


porozumień lub wspólnych praktyk z konkurentem lub konkurentami, mających na celu podział rynku 
poprzez podzielenie miedzy sobą Klientów, produktów lub usług;


podejmowania kroków mających na celu nieuczciwe pozyskanie lub wykorzystanie informacji zastrzeżo-
nych stanowiących własność konkurencji;


umów bądź wspólnych działań z konkurentem lub konkurentami skutkujących istotnym zmniejszeniem 
konkurencji na rynku.

Należy unikać wszelkich rozmów z konkurencją na temat Klientów, polityki cenowej, warunków sprzedaży i warunków 
handlowych, a także przekazywania innych informacji poufnych.Naruszenie przepisów antymonopolowych, przepi-
sów regulujących praktyki handlowe lub dotyczących nieuczciwej konkurencji może skutkować sankcjami admini-
stracyjnymi, odpowiedzialnością karną i cywilną, zarówno dla osób fizycznych uczestniczących w niedozwolonych 
praktykach, jak i dla Spółki. Ze względu na złożoność przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji w przypadku 
wątpliwości, czy dana działalność może naruszać zasady konkurencji, należy zwróć się o wytyczne do Departamentu 
Prawnego i Compliance Open Life.

VI. UCZCIWA KONKURENCJA
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Działamy w przekonaniu, że prezenty i organizowane uroczystości firmowe nie mogą wywierać wpływu na 
proces podejmowania decyzji ani nawet sprawiać takiego wrażenia.

Open Life zabrania oferowania, obiecywania, ani przyznawania jakichkolwiek świadczeń w celu uzyskania korzyści 
biznesowych lub wywarcia wpływu na decyzję władz, bez względu na kwotę, również w wypadku gdy płatności takie 
stanowią przyjętą praktykę lub lokalny zwyczaj. 

Wszystkie decyzje biznesowe muszą opierać się na bezkompromisowym i etycznym osądzie oraz pozostawać nie-
zależne od rzeczywistych lub przewidywanych korzyści osobistych.

Pracownikom Spółki nie wolno:


wręczać urzędnikom państwowym jakichkolwiek upominków, zapraszać ich na posiłki, zapewniać ko-
rzyści biznesowych i różnych form rozrywki z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;


zabiegać o upominki, rozrywki służbowe lub inne przysługi biznesowe od osób lub organizacji, z którymi 
Spółkę łączą stosunki biznesowe;


oferować ani przyjmować jakichkolwiek upominków bądź form rozrywki służbowej, które mogłyby stwarzać 
oczekiwanie bądź przekonanie, że doprowadzą do powstania osobistego zobowiązania, lub które mogą być 
postrzegane jako czynniki wpływające na osąd pracownika lub podejmowane przez niego decyzje;

 stwarzać jakichkolwiek pozorów niestosownego zachowania.

W odniesieniu do przyjmowania prezentów, darowizn i innych korzyści, należy przestrzegać zasad opisanych w regu-
lacjach wewnętrznych Spółki (w szczególności, w Polityce Compliance) oraz zawsze kierować się zdrowym osądem 
oraz zachowywać ostrożność, w szczególności w sytuacji, gdy nie znamy wartości upominku.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z bezpośrednim przełożonym, członkami Zespołu ds. Wykrywania 
i Zwalczania Nadużyć lub Działem Zgodności z Przepisami w Open Life. 

VII. DZIAŁALNOŚĆ REPREZENTACYJNA, UPOMINKI I PREZENTY
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Informacje o naszych Pracownikach, Współpracownikach, Partnerach biznesowych i Klientach, mają 
dla nas szczególną wartość. Tego rodzaju danym należy się właściwa ochrona, aby nigdy nie trafiły one 
w niepowołane ręce. 

W obecnych czasach społeczeństwa informatycznego, konkurencyjność odgrywa znaczącą rolę dla każdego przed-
siębiorcy. Zasadą jest, że wygrywa ten, który ma lepsze informacje i dane oraz ten, który je lepiej chroni. Dlatego 
w Open Life stoimy na stanowisku, że stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych to nie tylko przymus 
ustawowy, lecz świadczy wiarygodności naszej instytucji na rynku. 

Wspieramy działania edukacyjne i szkoleniowe naszych Pracowników i Partnerów biznesowych. Chcemy przekonać 
ich, że warto przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem, bo stosowanie się do przepisów o ochronie danych 
osobowych, w tym dbałość o ich bezpieczeństwo, przekłada się na budowanie pozytywnego wizerunku Open Life, 
jako firmy dbającej o prywatność swoich Klientów a tym samym na dobre wyniki i jej rozwój. 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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Za swój moralny obowiązek uznajemy przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa, w którym prowadzimy 
działalność. W związku z powyższym staramy się wspierać różnorodne inicjatywy poprzez programy 
charytatywne oraz sponsoringowe, obejmujące takie dziedziny jak edukacja i środowisko naturalne. Jednak 
nasze zamierzenia i plany w tym zakresie są bardziej rozległe.

Chcemy właściwie postępować wobec ludzi, otaczającego nas środowiska i społeczności, w której żyjemy  
i w której prowadzimy działalność, dlatego:

IX. ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

podejmujemy działania w sprawach ochrony środowiska, zużycia energii elektrycznej, wody i papieru;

podejmujemy działania na rzecz długotrwałego i zrównoważonego rozwoju;

angażujemy się w rozwój i działalność społeczności lokalnych;

angażujemy się w działalność charytatywną;
wspieramy wybrane organizacje i instytucje reprezentujące cele humanitarne, społeczne, użyteczności 
publicznej, kształcące i kulturalne;

staramy się zainteresować pracowników działalnością o charakterze wolontariatu;

wspieramy działania mające na celu utrzymanie odpowiedniego work-life balance.

Traktujemy środowisko naturalne jako dobro wspólne, dlatego naszym priorytetem jest promowanie jego ochrony 
i poszanowania.

Naszym celem jest zapewnienie, by spełnianie dzisiejszych potrzeb nie przeszkodziło w spełnianiu potrzeb przyszłych 
pokoleń.
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W relacjach z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznikiem Finansowym, Polską Izbą Ubezpieczeń, 
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, a także innymi organami 
administracji publicznej stosujemy zasadę poszanowania i zrozumienia ustawowo określonych kompetencji 
i zakresu działania tych urzędów.

Starając się zachować poprawną relację z organami regulującymi, opartą na wzajemnej współpracy, dążymy 
do:


zarządzania organizacją w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi normami prawa, w szczegól-
ności w zakresie regulującym funkcjonowanie rynku ubezpieczeń


zarządzania organizacją z zastosowaniem odpowiednich norm i wskaźników w zakresie zarządzania 
ryzykiem, polityką ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa oraz z zastosowaniem innych mecha-
nizmów kontrolnych i norm wpływających na zgodność działania organizacji z prawem (compliance);


zapewnienia przestrzegania przez wszystkich pracowników przepisów prawa i wypracowanych dla or-
ganizacji reguł compliance a także zasad współżycia społecznego oraz innych wewnętrznych regulacji 
prawnych;


zgłaszania wszelkich przypadków noszących znamiona przestępstw, w tym przestępstw finansowych 
i prowadzenia działań mających im zapobiegać.

Działania prowadzone przez nas wspólnie z wyżej wskazanymi instytucjami mają na celu ochronę interesów naszych 
Klientów oraz rozwój świadomości ubezpieczeniowej w społeczeństwie i budowanie jasnej, przejrzystej oraz rzetelnej 
opinii na temat rynku ubezpieczeń.

X. ORGANY REGULACYJNE
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Nasza działalność ma na celu zapewnianie akcjonariuszom korzystnych, zrównoważonych i trwałych 
wyników finansowych.

Aby zrealizować ten cel, prowadzimy politykę biznesową, która:

XI. AKCJONARIUSZE













zapewni akcjonariuszom oczekiwane wyniki finansowe;

zapewni osiągnięcie określonej pozycji na rynku w swojej klasie;

pomoże we wzajemnym przekazywaniu dobrych i złych informacji;

pozwoli zapoznać się z oczekiwaniami i poglądami akcjonariuszy;

zapewni zarządzanie organizacją z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad 
compliance i mechanizmów kontrolnych dotyczących ryzyka;

pozwoli wyszukiwać możliwe kierunki rozwoju i rozwiązania stawianych celów w procesie prowadzenia 
działalności oraz w sposób przejrzysty i kompleksowy przekazywać akcjonariuszom informacje o nich. 

Kierowanie się wskazanymi powyżej sposobami postępowania w zakresie prowadzenia kontroli oraz przejrzystości 
komunikacji pomiędzy nami i naszymi akcjonariuszami stanowi podstawę prowadzonej przez nas działalności.
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Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie społecznej roli, jaką odgrywają środki 
masowego przekazu.

Nasza działalność jest zgodna z etycznymi zasadami społeczeństwa obywatelskiego. Treści zawarte w materiałach 
reklamowych dotyczące oferowanych produktów są zgodne z prawdą i nie zawierają komunikatów o charakterze 
obraźliwym lub dyskryminującym.

Uznając media za jeden z istotnych elementów popularyzacji wiedzy społeczeństwa o ubezpieczeniach, zapewniamy, 
że wszelkie publikacje lub oświadczenia wykorzystywane w działalności są przygotowywane w taki sposób, aby były 
kompletne, zgodne z prawdą i obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualną sytuacją Spółki. 

 Tworzymy materiały w dobrym guście oraz wolne od fałszywych, przesadnych twierdzeń lub zapewnień.

 Nie wspieramy żadnych inicjatyw, których główny lub wyłączny cel ma charakter polityczny. 


Współpracujemy ze wszystkimi instytucjami informacyjnymi, przy zachowaniu wzajemnego poszanowania ról 
i wymogów tajemnicy przedsiębiorstwa.

 Szczegółowe zasady współpracy z mediami zawarte są w regulacjach wewnętrznych Spółki.

XII. PRASA I REKLAMA
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XIII. STOSOWANIE KODEKSU 
I POWIADAMIANIE O JEGO NARUSZENIACH

Wszelkie pytania i wątpliwości są objęte absolutną tajemnicą,  
a zgłoszone problemy zostaną potraktowane poważnie i dokładnie wyjaśnione. 

 
W przypadku zgłoszenia, które nie jest anonimowe zostaniesz powiadomiony o przyjęciu zgłoszenia 

i jeśli będziesz sobie tego życzył – otrzymasz informację czy zgłoszenie jest zasadne 
i jakie działania w wyniku Twojego zgłoszenia zostały podjęte.

Wszystkim Pracownikom działającym w dobrej wierze gwarantujemy, że zgłoszenie problemu  
nie spowoduje wyciągnięcia w stosunku do nich negatywnych konsekwencji,  

nawet w wypadku gdy podejrzenie okaże się bezpodstawne.

Niniejszy Kodeks i jego przyszłe aktualizacje są akceptowane przez Zarząd Spółki w drodze uchwały. 
W celu zapewnienia, że niniejszy dokument będzie spełniał potrzeby biznesowe, będziemy prowadzić regularne 
przeglądy w zakresie aktualności, zasadności i skuteczności Kodeksu.

Zbiór zasad zawartych w niniejszym Kodeksie ma zastosowanie do wszystkich Pracowników, niezależnie 
od zajmowanego stanowiska w strukturze Spółki.

Mamy świadomość tego, że czyny mówią więcej niż wypowiedziane słowa oraz, że nasza reputacja zależy w większym 
stopniu od kultury panującej wewnątrz organizacji niż formalnego tekstu zawierającego zbiór norm i zasad etycznych. 

W celu zachowania dobrego imienia Open Life, wprowadzono system środków mających zapewnić stosowanie zasad 
zawartych w niniejszym Kodeksie. 

System ten obejmuje:


program edukacyjny i szkoleniowy, który ma zapewnić, by wszyscy Pracownicy i współpracownicy Open 
Life znali treści zawarte w niniejszym Kodeksie;


program wsparcia, który ma zapewnić, by wszyscy Pracownicy i współpracownicy mający pytania, su-
gestie lub wątpliwości dotyczące treści niniejszego Kodeksu mogli się nimi podzielić i uzyskać zwrotne 
informacje;

 program zgłoszeń - stanowiący udostępniony kanał komunikacji na linii z organizacją dla każdego.

Jeżeli uważasz, że Twoje zachowanie lub zachowanie innego pracownika lub współpracownika może być sprzecz-
ne z zasadami zawartymi w niniejszym Kodeksie albo chcesz przekazać informację dotyczącą naruszenia lub 
domniemanego naruszenia zasad Kodeksu Open Life – zgłoś to!

Zdajemy sobie sprawę, iż zgłoszenie problemu nie zawsze jest łatwą decyzją, w szczególności ze względu na obawę 
przed negatywnymi konsekwencjami bądź przed różnymi formami odwetu lub dyskryminacji, dlatego w kwestiach 
wymagających dyskrecji lub natychmiastowej reakcji, gdy konieczne jest zachowanie poufności albo gdy problem nie 
może być zgłoszony przy wykorzystaniu jawnych kanałów komunikacji, zalecamy wypełnienie formularza zgłoszenia 
internetowego dostępnego na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń pod adresem:

 https://compliancehelpline.openlife.pl/
 

Powyższy Formularz zgłoszenia internetowego ComplianceHelpLine, to rozwiązanie stanowiące system poufnego 
i anonimowego raportowania internetowego, przeznaczony do zgłaszania doniesień o rzeczywistych lub potencjal-
nie nielegalnych i nieetycznych działaniach.


