Кодекс на поведение за доставчиците на KBC

Въведение
Ние в KBC сме наясно, че можем да постигнем устойчив растеж само чрез сътрудничеството с всички
заинтересовани страни. Нашата мисия е да създадем идентичност, в която устойчивостта, отговорността
и отчетността са напълно интегрирани.
Тъй като доставчиците са сред главните заинтересовани страни, ние желаем от тях да интегрират в
своите покупки, продажби и аутсорсинг процедури критерии, които отразяват социални, етични и
екологични проблеми. Доставчиците трябва да отговарят на принципите, залегнати в настоящия Кодекс
на поведение за доставчиците, който е компонент от цялостната ни стратегия за Корпоративна
устойчивост и отговорност. Нашият Кодекс на поведение на доставчиците е в съответствие с Глобалния
договор на ООН и се прилага за всички лица, участващи в KBC Group, както и за всички обществени
поръчки и аутсорсинг дейности на KBC.
Принципи на Глобалния договор на ООН
https://www.unglobalcompact.org/abouttheGc/TheTenprinciples/index.html
Ние сме убедени, че чрез интегрирането на устойчивост, отговорност и отчетност в нашия бизнес ще
бъдем в състояние да постигнем устойчива стойност за всички заинтересовани страни. В този случай,
също така, сътрудничеството ще бъде ключа към успеха. Като работим заедно с други страни, ние се
стремим да предлагаме продукти и услуги, които имат възможно най-малко въздействие върху околната
среда и които допринасят за устойчивото развитие.
Устойчивостта е верига. Чрез насърчаването на заинтересованите страни ние се стремим да стимулираме
всяка страна във веригата на доставка, с цел тя да се държи по един устойчив начин. В целите на
политиката ни влиза официално да поискаме от нашите доставчици* да зачитат и подкрепят принципите
на настоящия Кодекс на поведение.
*Под доставчици ние разбираме всички настоящи или потенциални компании, извършващи доставки за
KBC Group, т.е. изпълнители, доставчици на стоки и услуги, консултантски фирми и други. Кодексът
на поведение се прилага и за всички структури на доставчика, т.е. компанията-майка и дъщерните
дружества на доставчика, когато това е приложимо.

Кодексът на поведение определя следните изисквания към Вас като
доставчик:


Доставчикът трябва да спазва всички приложими закони и разпоредби.



Доставчикът трябва да има уважение към правата на човека и да не позволява никакъв
тормоз, физическо или психическо наказание или каквато и да е друга форма на
злоупотреба.



Доставчикът трябва да уважава местните и международните трудови разпоредби по
отношение на работното време и заплащането.



Доставчикът трябва да гарантира, че не използва принудителни трудови практики и че
служителите са свободни да напуснат работата си след предизвестие в разумен срок.



Доставчикът трябва да има изградена вътрешна антидискриминационна политика,
която забранява дискриминацията въз основа на пол, раса, социално или физическо
увреждане, религия, произход.
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Доставчикът трябва да спазва основните принципи на Международната организация на
труда. Това включва, например, да не наема деца под 14-годишна възраст, или под
възрастта, определена в националното законодателство; децата имат право на
образование и трябва да могат да се развиват свободно.



Служителите на доставчика трябва да имат право на свобода на сдружаване и
колективно договаряне.



Доставчикът трябва да осигури на своите служители и назначени безопасни и
здравословни условия на труд.



Доставчикът трябва да осъществява дейността си като стриктно опазва околната среда и
трябва да предприема инициативи за намаляване на своя екологичен отпечатък.



Доставчикът трябва да доставя продукти и услуги, които отговарят на критериите за
качество и безопасност, определени в съответните договорни клаузи.



Доставчикът трябва да провежда дейността си с почтеност и да притежава вътрешна
политика, която забранява измамите, прането на пари, подкупите и рушветите.
Доставчикът трябва да има нулева толерантност към корупцията.

Настоящият Кодекс на поведение за доставчиците позволява на KBC да извършва междинни
проверки, за да прецени дали Доставчикът спазва договорените изисквания за Корпоративна
Социална Отговорност. При появата на нарушения, които не могат да бъдат фундаментално решени
в рамките на съответен период от време, KBC си запазва правото да прекрати всички договори с Вас
като Доставчик.
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