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Įvadas 
 

Verslo etikos kodekse nurodoma, kaip SEB turėtų dirbti ir 
kokie turėtų būti banko verslo ryšiai. Kodekse nustatyta, 
kaip turėtume kurti tvirtus ir ilgalaikius ryšius su klientais ir 
kitomis susijusiomis šalimis. Visi SEB darbuotojai yra atsa- 
kingi už šio dokumento reikalavimų laikymąsi ir, jeigu kyla 
abejonių, privalo prašyti savo vadovo arba Atitikties depar- 
tamento darbuotojo patarimo ar pagalbos. 

 

 
 

Verslo etikos kodeksas skirtas visiems SEB grupės darbuo- 
tojams visose rinkose, kuriose SEB veikia, ir visiems, kurie 
atstovauja SEB grupės įmones, taip pat ir valdybos na- 
riams, nepriklausomiems partneriams ir konsultantams. 
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Jūsų atsakomybė. Visada pirmiausia klauskite savęs  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jūsų atsakomybė. 
Visada pirmiausia klauskite savęs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ar mano veiksmai yra teisėti, teisingi 
ir etiški? 

 

 
 

Ar mano elgesys atitinka SEB tikslą? 
 

 
 

Ar mano veiksmai sukuria pridėtinę 
vertę klientui ir užtikrina banko 
saugumą bei apsaugą? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ar norėtumėte iškelti problemą? 
Kreipkitės į savo vadovą arba 
susisiekite su Atitikties departamentu. 
Taip pat galite naudotis mūsų 
Anonimine informavimo sistema, 
daugiau skaitykite skiltyje Anoniminė 
informavimo sistema.

Ar mano elgesys, kliento, kolegos ir 
mano vadovo nuomone, yra tinkamas? 
 

 
Ar mano veiksmai būtų pateisinami, 
jeigu juos nagrinėtų žiniasklaida. Ar 
SEB įvaizdžiui nebūtų padaryta žala? 
 

 
 

Ar esu pasirengęs klausti apie tai, kas, 
mano nuomone, yra neteisinga, ar aš 
priimu man kitų išsakytą kritiką? 
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Apie SEB ir mūsų vertybes  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mūsų tikslas Mūsų elgesiai 
 

 
 

SEB visada tikėjo, kad ateitis priklauso nuo puikių idėjų įgyvendinimo. 

Mūsų tikslas yra teigiamai formuoti ateitį vadovaujantis atsakingais 

patarimais ir kapitalu. Šiandien ir ateinančioms kartoms. 
 

Turime tvirtą siekį sparčiau dirbti dėl žmonių, įmonių ir visuomenės 

tvarios ateities. Norime tapti pirmaujančiu katalizatoriumi pereinant prie 

tvarumo. 
 

Visame, ką darome, taikome ilgalaikę perspektyvą, palaikome savo 

klientus gerais ir blogais laikais, nes žinome, kad mūsų verslas paremtas 

santykiais ir pasitikėjimu. 
 

Svarbiausia yra mūsų kvalifikuotų darbuotojų komanda ir jų atsidavimas 

siekti geriausios įmanomos klientų patirties. Visa tai susiję su vertės 

kūrimu per finansinius produktus ir paslaugas, atitinkančias mūsų klientų 
poreikius nuolat besikeičiančiame pasaulyje. 

 

 
Siekiant išlikti ištikimiems savo paveldui, 
tikslui ir strategijai, iš mūsų tikimasi, kad 
vadovausimės nustatyta SEB elgsena, 
kursime vertę, veiksime ilgalaikėje 
perspektyvoje ir kursime teigiamus 
santykius, kurie įtakoja mūsų veiklą, 
vykdysime verslą ir bendrausime su 
kolegomis, klientais ir kitomis 
suinteresuotomis šalimis. Mes savo veiklą ir 
tobulėjimą vertiname pagal nustatytus 
elgesio rodiklius. 

 
Kurti vertę 
 

• Numatykite klientų poreikius ir 
veikite aktyviai 
• Kurkite kartu naujus būdus, 
eksperimentuokite ir naudokite 
duomenis 
• Klausykite ir įtraukite skirtingus 
požiūrius 
• Priimkite pokyčius ir mokykitės iš 
klaidų 
• Būkite atsparūs ateičiai ir 
dalinkitės savo žiniomis 
 
 
Ilgalaikė perspektyva (act long-term) 

• Darykite atsakingus pasirinkimus 
• Išdrįskite apginti tai, kuo tikite 
• Prisiimkite atsakomybę už darbų 
atlikimą 
•  Sumažinkite neefektyvumą ir dirbkite 
paprasčiau 
• Judėkite į priekį ir kvestionuokite status 
quo 
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Jūsų atsakomybė. Visada pirmiausia klauskite savęs 
 

 

 
Kurkite pozityvius santykius 
 

• Bendradarbiaukite siekdami geresnės klientų patirties 
• Bendradarbiaukite komandose 
• Įkvėpkite aplinkinius 
• Padėkite ir rūpinkitės vieni kitais 
• Pasidalinkite teigiamais atsiliepimais ir švęskite sėkmę 
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Gerb. Kolega, 
 

 
 

SEB, kaip banko, veikla susijusi su pasitikė- 
jimu. Mums labai svarbu, kad mūsų klientai, 
akcininkai ir kitos susijusios šalys pasitikėtų 
mumis. Be jų pasitikėjimo mes negalėsime 
toliau sėkmingai veikti. 

 
 

Iš esmės turime žinoti, kokių veiksmų imtis 
ir kaip elgtis su klientais, verslo partneriais, 
visuomene apskritai bei tarpusavyje, taip 
pat ir aplinka, kurioje mes veikiame. Man 
patinka kalbėti apie verslo įžvalgas. Man 
jos reiškia ilgalaikius ryšius, etišką veiklą, 
kuri glaudžiai susijusi su mūsų tikslu ir 
elgsena. Mes visada turime veikti 
profesionaliai ir elgtis su klientais 
sąžiningai, tinkamai patardami. Taip mes ir 
toliau kuriame ilgalaikius santykius ir 
geresnę ateitį. Šiai ir būsimoms kartoms. 

 
 

Pasaulis ir mūsų aplinka, normos ir vertybės 
nuolat kinta ir tampa vis sudėtingesnės. 
Nesvarbu, ar kalbame apie reguliavimo 
klausimus, naujų technologijų galimybes ar 
finansinės rizikos valdymą, turime padaryti 
viską, kad būtume geriausi. Todėl nuolat 
turime pritaikyti savo darbo procesų apra- 
šymus ir veiklos būdus, klausdami savęs, 
kokią įtaką laikui bėgant mūsų veiksmai 
daro klientams ir kitoms susijusioms šalims, 
stengdamiesi tapti dar geresniu banku. 

Mūsų Verslo etikos kodeksas nustato 
standartą, kaip mes elgiamės  ir kaip mus 
visus apjungia tikslas ir elgsena. Jeigu kuris 
nors vienas iš mūsų pažeidžia šio kodekso 
reikalavimus, toks pažeidimas gali turėti 
įtakos visam SEB ir mums visiems. Todėl 
kiekvienas iš mūsų privalome būti pavyzdžiu, 
įskaitant atsakomybę tinkamai valdyti 
banko išteklius. Visi turime padaryti viską, 
kad apsaugotume pasitikėjimą, ir pranešti 
apie atvejus, jei matome, kad elgesys ir 
veiksmai yra netinkami arba neleistini. 

 
 

Daugeliu atvejų turime vadovautis sveika 
nuovoka, bet, jeigu kyla abejonių ar reikia 
konkrečių nurodymų, turite kreiptis į savo 
vadovą ar atitinkamos srities specialistą, 
kad galėtumėte aptarti, kaip elgtis tokiu 
atveju. Taip pat galite pasitarti su mūsų 
Atitikties departamento kolegomis. 

 
 

Esu įsitikinęs, kad daugeliu atvejų mūsų 
vidinė nuojauta yra teisinga. Tačiau tai ne- 
reiškia, kad galime atsipalaiduoti, – turime 
ir toliau gerinti savo verslo įžvalgas. 

 
 
 
 
 

 
Johanas Torgeby 
Prezidentas ir vykdomasis direktorius 
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Mūsų vaidmuo visuomenėje kuriant tvarią ateitį  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mūsų vaidmuo 
visuomenėje 
kuriant tvarią ateitį 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEB, kaip banko, vaidmuo visuomenėje yra 
itin svarbus Mūsų teikiamos paslaugos yra 
būtinos kuriant ekonominį augimą ir 
socialinę vertę. SEB suteikia galimybę namų 
ūkiams, verslininkams ir įmonėms finansuoti, 
investuoti, valdyti mokėjimus ir santaupas. 
Mes nustatome ir valdome tiek rizikas, tiek 
galimybes ir tai darydami skatiname 
ekonomikos plėtrą, augimą, naujų darbo 
vietų kūrimą ir tarptautinę prekybą bei 
prisidedame prie finansinio saugumo. 

 
Turime tvirtą siekį paspartinti žmonių, 
verslo ir visuomenės žingsnį tvarios ateities 
link. Verslas visada turi būti paremtas tvirtu 
valdymu, etika ir ilgalaikiais santykiais. 
Bendraudami su savo klientais jų 
pasikeitimo laikotarpiu ir teikdami 
atsakingus patarimus bei tvarius produktus 
ir paslaugas, tikime, kad galime padaryti 
didžiausią teigiamą poveikį. Inovacijos ir 
atsakingas elgesys yra neatsiejami, todėl 
taip pat siekiame vykdyti ir savo verslą. SEB 
nepalaiko politinių partijų ir neteikia joms 
finansinės ar bet kokios kitos paramos. 

SEB dalyvauja tarptautiniuose projektuose 
ir, priimdamas verslo sprendimus, 
vadovaujasi tarptautiniais etikos kodeksais. 
Vieni iš tokių dokumentų yra Jungtinių 
Tautų Pasaulinis susitarimas ir Visuotinė 
žmogaus teisių deklaracija, atsakingo inves- 
tavimo principai bei Jungtinių Tautų verslo 
ir žmogaus teisių pagrindiniai principai. 
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Atsakingas ir 
etiškas elgesys 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bankininkystė grindžiama ryšiais ir pasitikėjimu. Todėl ypač 
svarbu ne tik laikytis tų šalių, kuriose veikiame, visų įsta- 
tymų ir taisyklių, bet ir užtikrinti aukštų etikos standartų 
laikymąsi. Bankas patvirtino vidaus taisykles ir procedūras, 
kad galėtume visa tai įgyvendinti, ir organizuoja mokymus 
visiems savo darbuotojams, kad jie žinotų, kokių veiksmų 
imtis įvairiose situacijose. 
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Ryšiai su klientais 
 

Mums klientas yra pats svarbiausias. Kurdami ilgalaikius 
ryšius su klientais, mes giliname savo supratimą apie jų 
finansinius poreikius ir verslo iššūkius, kad galėtume paremti 
juos įgyvendinant savo tikslus. Kurdami ryšius su savo 
klientais, turime atsižvelgti į keletą aspektų, nurodytų toliau. 

 
 
 
 

Mūsų ryšiai su klientais 

 
Klientai mums visada yra svarbiausi. Kur- 
dami ilgalaikius ryšius su klientais, geriau 
suvokiame klientų finansinius poreikius ir 
verslo iššūkius, kad galėtume padėti jiems 
įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Turime 
atsižvelgti į keletą ryšių su klientais kūrimo 
aspektų: 

 

• klientų pažinimą ir supratimą 

• patarimus klientams 

• mokesčius 

• skundų nagrinėjimą 
 
 

Klientų pažinimas ir supratimas 

 
Mes visada turime pažinti ir suprasti savo 
klientus, kad galėtume teikti kokybiškas 
paslaugas. Turime turėti tam tikrą kiekį 
pagrindinės informacijos apie visus savo 
klientus. Kuo sudėtingesni ryšiai ir kliento 
organizacinė struktūra, tuo geriau būtina 
žinoti ir suprasti klientą ir jo verslą, taip 
pat tai, kaip ir kodėl jis nori palaikyti verslo 
ryšius su mumis. Kitu atveju mes renkamės 
neužmegzti dalykinių ryšių. Šią procedūrą 
atlikti mus taip pat įpareigoja įstatymai. 
 
SEB verčiasi bankų veikla gavęs tam tikras 
licencijas (licencijos verstis bankų, drau- 
dimo ir fondų valdymo veikla). Pagal šias 
licencijas reikalaujama laikytis daugybės 
įstatymų ir kitų išorinių taisyklių, gerai pa- 
žinti savo klientus. Tokie reikalavimai kaip 
„Pažink savo klientą“ yra įtraukti, pavyz- 
džiui, į įstatymus, reglamentuojančius inves- 
ticijų paslaugas ir pinigų plovimo ir teroristų 
finansavimo prevenciją. 

Teisiškai taikydami „Pažink savo klientą“ 
procedūrą, visuomet turime nustatyti klien- 
to tapatybę ir žinoti, kas veikia kliento vardu. 
Jeigu būtina, nustatykite kliento turto ir lėšų 
šaltinį. Mes taip pat turime žinoti, kas yra ju- 
ridinio asmens tikrasis naudos gavėjas ir kas 
turi įgaliojimus priimti sprendimus. Turime 
suprasti visų klientų verslo tikslą ir pobūdį 
bei prireikus įvertinti jų turto ir lėšų šaltinį. 
 
Norėdami užmegzti verslo ryšius, pavyz- 
džiui, su politikoje dalyvaujančiais asme- 
nimis ir klientais iš šalių arba pramonės 
sektorių, kurie laikomi didelės rizikos, taiko- 
me sugriežtintą tapatybės nustatymo pro- 
cedūrą. Jei kyla įtarimų, kad rizika didelė, 
informacija apie klientą turi būti pateikiama 
komisijai, tvirtinančiai dalykinius santykius 
su klientais. Komisija ne tik nustato, koks 
turėtų būti tapatybės nustatymo proce- 
sas, bet ir priima sprendimą, ar tinkama 
užmegzti verslo ryšius su klientu ir, jei taip, 
kaip rizika, susijusi su tokiais verslo ryšiais, 
turėtų būti valdoma. Mes atliekame tolesnių 
verslo ryšių stebėseną – tikriname ir doku- 
mentuojame, ar vykdomi sandoriai atitinka 
turimą informaciją apie klientus, jų verslą 
ir rizikos pobūdį ir, jei būtina, lėšų šaltinius. 
Su klientais susiję dokumentai ir informacija 
turi būti nuolat atnaujinama ir aktuali. 
 
Mes teikiame kreditus, jei esame įsitikinę, 
kad klientai galės įvykdyti įsipareigojimus 
sutartais terminais. 
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Patarimas klientams 

 
Mes apsaugome savo klientų interesus ir 
konsultuodami klientus, remiamės tik jų 
poreikiais ir niekuo kitu. 
 
Šalutiniai veiksniai nedaro įtakos mūsų 
ryšiams su klientais. Pavyzdžiui, mes neturi- 
me rekomenduoti tam tikros paslaugos kli- 
entui vien tik dėl to, kad iš tokios paslaugos 
uždirbsime daugiau pinigų. Mes siekiame 
užtikrinti, kad mūsų klientai suprastų tas 
paslaugas, kuriomis jie naudojasi, ir su jomis 
susijusią riziką. 

 
 

Mokesčiai 

 
SEB, kaip darbdavys ir kaip paslaugų bei 
produktų teikėjas klientas, vaidina svarbų 
vaidmenį visuomenėje prisidėdamas prie 
ekonomikos augimo ir klestėjimo. Todėl 
mokesčių ir jų valdymo klausimas yra 
aktualus ir svarbus. Kadangi SEB veikia 
daugiau negu 20 šalių, todėl pripažįsta be- 
sikeičiančius tiek visuomenės tiek mokesčių 
institucijų reikalavimus, todėl deda daug 
pastangų, kad būtų užtikrinta teisės aktų 
mokesčių klausimais atitiktis. 
 
Kadangi SEB siūlomos paslaugos ir produk- 
tai daro didelę įtaką mokestinei aplinkai tiek 
pačiam SEB, tiek klientams, todėl bet kokie 
sprendimai turi būti pagrįsti. SEB negali 
naudoti ar skatinti tokių produktų ar pas- 
laugų naudojimo, kurie pažeistų mokesčių 
ir mokesčių vengimo teisės aktų reikalavi- 
mus. Mes nebendradarbiaujame su išorės 
partneriais, kad padėtume jiems išvengti 
mokesčių mokėjimo. 

Visada pirmiausia 
klauskite savęs 
Ar patarimas, kurį duodu 
klientui, yra kruopščiai 
išnagrinėtas? 
 
Kaip mes nagrinėjame skundus 
 
Mes visuomet norime tobulinti ir teikti ge- 
resnes paslaugas savo klientams. Vertiname 
tai, kad mūsų klientai dalijasi savo patirtimi, 
mums svarbu, kaip jie supranta paslaugą, 
kurią mes siūlome, todėl informuojame apie 
tai, kaip klientai galėtų išreikšti mums savo 
nuomonę. Jeigu gauname klientų skundus, 
nedelsdami profesionaliai juos nagrinėjame, 
ilgiausiai per dvi darbo dienas patvirtiname, 
kad kliento pretenzija gauta ir pradėtas jos 
nagrinėjamas. 
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Finansiniai nusikaltimai 
 

Kaip finansų sistemos dalis, mes įsipareigojame užkirsti 
kelią, aptikti ir pranešti apie finansinius nusikaltimus, tokius 
kaip sukčiavimas, pinigų plovimas, teroristų finansavimas, 
kyšininkavimas ir korupcija, taip pat prekyba naudojantis 
viešai neatskleista informacija ir piktnaudžiavimu rinka, bei 
imtis prevencinių priemonių. 

 
 
 
 

Finansinių nusikaltimų aspektai yra šie: 
 

• pinigų plovimas ir teroristų finansavimas 
 

• piktnaudžiavimas rinka 

 
Siekdami užkirsti kelią, aptikit ir pranešti 
apie finansinius nusikaltimus, mes paren- 
gėme griežtas procedūras ir sistemas, 
kurios padeda mums visoje banko grupėje 
atskleisti finansinius nusikaltimus ir taikyti 
prevencines priemones. SEB nuolat atnau- 
jina su pinigų plovimu ir teroristų finansavi- 
mu susijusius reikalavimus. Stebime fizinių 
ir juridinių asmenų, kurie galėtų būti susiję 
su pinigų plovimu, sukčiavimu ir teroristine 
veikla, registrų duomenis. Nuolat imamės 
priemonių, kad galėtume pagerinti savo ge- 
bėjimus, kad netyčia nesudarytume sąlygų 
finansiniams nusikaltimams įvykti, ir nuolat 
tobuliname bei geriname atitinkamas jų 
prevencijos procedūras. Mes taip pat nau- 
dojame stebėjimo sistemas, kurios padeda 
atskleisti įtartiną veiklą ir didelės rizikos 
operacijas. Apie įtartiną veiklą pranešame 
atitinkamoms institucijoms. 

 
 
 
 

Visada pirmiausia 
klauskite savęs 
Ar ėmiausi tinkamų 
priemonių visiškai suprasti 
situaciją ir ar jaučiuosi 
užtikrintas dėl kliento 
atliekamų veiksmų? 

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 
prevencija 

 
Pinigų plovimas – nusikalstamu būdu įgytų 
lėšų pavertimas tariamai legaliomis lėšomis. 
Tai apima pelną iš organizuoto 
nusikalstamumo, pavyzdžiui, pajamas iš 
narkotikų ir neteisėtos prekybos. Teroristų 
finansavimas 
yra teroristų ir kitų rimtų nusikaltimų 
finansavimas teisėtomis ir neteisėtomis lė- 
šomis. Kad SEB galėtų dalyvauti užtikrinant 
finansinį stabilumą ir banko saugumą, labai 
svarbu identifikuoti, suprasti ir įvertinti rizi- 
ką, su kuria susiduriame, kai kalbame apie 
pinigų plovimą ir teroristų finansavimą. 

 
Piktnaudžiavimas rinka 

 
Piktnaudžiavimas rinka – prekyba viešai 
neatskleista informacija, manipuliavimas 
rinka ar kiti panašūs veiksmai. Mūsų parei- 
ga atskleisti ir pranešti, jeigu yra įtariamas 
piktnaudžiavimas rinka. Jeigu mums kyla 
įtarimas, kad asmuo prekiauja vertybiniais 
popieriais ar sudaro sandorius, vadovau- 
damasis viešai neatskleista informacija 
(pvz., jei sandoriai sudaromi labai palankiu 
metu prieš įvykstant rinkos svyravimams), 
privalome apie tai pranešti atsakingiems 
asmenims. Jeigu kada susidursime su viešai 
neatskleista informacija, turime laikytis 
konfidencialumo. Vadovaujantis tokia 
informacija, draudžiama daryti atitinkamus 
sprendimus. Tai taikoma kalbant apie viešai 
neatskleistą informaciją apie SEB, taip pat 
apie kitą viešai neatskleistą informaciją, 
kurią mes galime žinoti. 
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Kaip mes tvarkome informaciją ir 
užtikriname jos slaptumą 

 
Klientai patiki mums savo informaciją, ir mes saugome jų 
pasitikėjimą, užtikrindami konfidencialios informacijos 
saugumą. Be to, mes apsaugome SEB, neatskleisdami konfi- 
dencialios informacijos apie verslo procesus, paslaugas ir kt. 

 
 
 
 

Todėl visi darbuotojai, konsultantai ir 
kiti, kurie teikia paslaugas SEB, pasira- 
šo įsipareigojimą dėl konfidencialumo. 
Įsipareigojimas neatskleisti konfidencialios 
informacijos taikomas ir po darbo valan- 
dų, taip pat ir po to, kai nutraukiate darbo 
santykius su SEB. 
 
Yra keletas sričių, susijusių su informacijos 
tvarkymu ir jos slaptumo užtikrinimu: 
 
• konfidenciali klientų informacija – banko 

paslaptis 
 

• asmens duomenų apsauga – atsakomybė 
 

• mūsų turtas ir konfidenciali informacija 
 
 
 
 

Visada pirmiausia 
klauskite savęs 
Ar įsitikinau, kad kolegai, 
kuris prašė informacijos apie 
mano klientą, tikrai reikėjo 
tos informacijos savo darbo 
užduočiai atlikti? 

 
Ar klientas, kolega arba 
mano vadovas tokį mano 
elgesį laikytų tinkamu? 

Konfidenciali klientų informacija – banko 
paslaptis 

 
Visa su mūsų klientais susijusi informacija, 
įskaitant ir informaciją apie tai, ar mus sieja 
ar siejo kokie nors dalykiniai ryšiai su klien- 
tu, yra konfidenciali. 
 
Informacijos konfidencialumo užtikrinimo 
reikalavimas taip pat taikomas ir banko 
viduje, ir tai reiškia, kad mes dalijamės 
konfidencialia informacija arba ją aptaria- 
me tik su tais kolegomis, kuriems jos reikia 
vykdant darbo užduotis. 
 
Mes taip pat privalome imtis prevencinių 
priemonių, norėdami užkirsti kelią netei- 
sėtam konfidencialios klientų informacijos 
paskleidimui, pavyzdžiui, ją archyvuodami, 
šifruodami elektroniniu paštu siunčiamą 
informaciją ir taikydami bei įgyvendindami 
ribotos prieigos reikalavimus. 
 
Atskleisti informaciją, kuri laikoma konfi- 
dencialia, galime tik turėdami aiškų kliento 
sutikimą ar vykdydami įstatymų ir kitų 
teisės aktų reikalavimus. 
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Asmens duomenų apsauga – atsakomybė 

 
Vadovaujamės specifiniais mūsų klientų 
asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo 
principais. 
 
Asmens duomenis galima rinkti, naudoti ir 
perduoti, jeigu mums reikia jų tam tikrais 
teisėtais tikslais, pavyzdžiui, vykdant sutar- 
tį ar teisinę prievolę arba jei klientas davė 
sutikimą. Ypač griežtos taisyklės taikomos 
tuo atveju, jei informacija yra konfidenciali, 
pavyzdžiui, apie asmens sveikatą. 
 
Įprastai klientams turi būti pateikiama 
informacija apie tai, kaip mes tvarkysime 
mums pateiktus jų asmens duomenis 
duomenų gavimo vietoje. Iš esmės asmens 
duomenys gali būti naudojami tik tuo tikslu, 
kuriuo jie buvo surinkti. SEB turi paskirti 
asmens apsaugos duomenų pareigūną. 
 
Daugelyje šalių, kuriose veikiame, mūsų kli- 
entai turi teisę susipažinti su mūsų turimais 
savo asmens duomenimis ir teirautis, kaip 
mes juos gavome, kaip jie bus naudojami ir 
kam mes juos esame atskleidę. 
 
SEB yra paskyręs duomenų apsaugos 
pareigūną. 

Mūsų turtas ir konfidenciali informacija 

 
SEB pavadinimas (net ir bendrovės doku- 
mentuose ar el. pašte) ryšiams palaikyti ar 
kitas turtas gali būti naudojami tik teisėtais 
verslo tikslais. Jūs kartais galite naudoti SEB 
el. paštą privatiems tikslams, tačiau siekda- 
mi asmeninės naudos – niekada. Mes taip 
pat saugome SEB neatskleisdami vidinės 
informacijos ir užtikriname, kad tik tinkamas 
sprendimus priimantis asmuo nuspręstų dėl 
kieno nors pasinaudojimo SEB turtu. 
 

 
 

Visada pirmiausia 
klauskite savęs 
Ar aš naudojausi SEB 
el. paštu siekdamas 
asmeninės naudos? 

 

Visada pirmiausia 
klauskite savęs 
Ar įsitikinau, kad kolegai, 
kuris prašė informacijos apie 
mano klientą, tikrai reikėjo 
tos informacijos savo darbo 
užduočiai atlikti? 

 

Ar klientas, kolega arba 
mano vadovas tokį mano 
elgesį laikytų tinkamu? 
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Kaip mes bendraujame 
 

Mes norime, kad mūsų klientai, akcininkai, darbuotojai, 
investuotojai ir kitos susijusios šalys galėtų susidaryti 
visapusišką ir tikslų įspūdį apie SEB. Todėl mūsų komunika- 
cija yra atvira ir iniciatyvi. Norėdami įgyvendinti šį tikslą, 
stengiamės, kad mūsų komunikacija būtų greita, iniciatyvi, 
patikima ir skaidri. 

 
 
 
 

Yra keletas atviros komunikacijos aspektų: 

 

• tiksli informacija reikiamu metu 
 

• ryšiai su priežiūros institucijomis 
 

• darbuotojų komunikacija 
 

• žiniasklaidos klausimai 
 
 

Tiksli informacija reikiamu metu 

 
Kaip bendrovė, kurios vertybiniai popieriai 
įtraukti į biržos prekybos sąrašus, skel- 
biame savo finansines ataskaitas ir kitą 
svarbią informaciją, kai tai pagrįsta ir kaip 
nustatyta teisės aktuose. Mes neskelbiame 
informacijos netinkamu būdu ar atrinkdami. 
Turime patvirtintas vidaus taisykles, kurios 
užtikrina, kad svarbi informacija būtų nuolat 
skelbiama investuotojams, akcijų rinkoms, 
analitikams ir žiniasklaidai ir kad ji būtų 
tiksli, aktuali, patikima ir prieinama visiems 
reikiamu laiku. 

 
 

Ryšiai su priežiūros institucijomis 

 
Mes siekiame palaikyti gerus ir skaidrius ry- 
šius su priežiūros institucijomis tose šalyse, 
kuriose veikiame. Visus ryšius su priežiūros 
institucijomis turi koordinuoti Atitikties 
departamentas. Todėl jūs, kaip darbuotojas, 
norėdamas susisiekti ar bendrauti su prie- 
žiūros institucija, visuomet pirmiausia turite 
kreiptis į Atitikties departamentą. 

Darbuotojo komunikacija 

 
Kaip SEB darbuotojai, mes visi atstovau- 
jame savo bendrovei, todėl kiekvienas 
specialistas, bendraujantis, pavyzdžiui, 
socialiniuose tinkluose pagal savo kompe- 
tenciją, visuomet yra laikomas visos SEB 
organizacijos atstovu. Todėl visa komunika- 
cija turi vykti vadovaujantis  komunikacijos 
principaisir turi derėti su tuo, kaip mes 
bendraujame kitais kanalais. Kaip 
darbuotojai, internete ir socialiniuose 
tinkluose turime aiškiai 
atskirti savo asmeninį ir profesinį 
gyvenimą. Bendraujant SEB viduje, iš mūsų 
visų tikimasi profesionalaus bendravimo. 
 
 

Visada pirmiausia 
klauskite savęs 
Ar esu įsitikinęs, kad mano 
komunikacija socialiniuose 
tinkluose nedaro žalos SEB? 
 

 
Žiniasklaidos klausimai 

 
Žiniasklaidos atstovai kasdien klausia SEB 
nuomonės įvairiais klausimais. Komunikaci- 
jos padalinys atsakingas už ryšius su žinias- 
klaida. Visi SEB darbuotojai gali atsakyti į 
žiniasklaidos atstovų klausimus pagal savo 
kompetenciją, tačiau prieš bendraudami su 
žiniasklaidos atstovais jie pirmiausia turėtų 
pasikonsultuoti su Komunikacijos skyriaus 
vadovu.

 
 

Visada pirmiausia 
klauskite savęs 
Ar esu tas asmuo, kuris gali 
atsakyti į šį žiniasklaidos 
klausimą? 
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Kaip valdome interesų konfliktus 
 

Visuomenės pasitikėjimas finansų rinkomis yra gyvybiškai 
svarbus SEB grupei. Interesų konfliktas atsiranda, kai 
verslo ar asmeniniai ryšiai daro neigiamą įtaką darbuotojo 
profesionaliam sprendimui ar gebėjimui veikti vadovaujantis 
geriausiais klientų, akcininkų ar SEB interesais. 

 
 
 
 

Yra keletas interesų konfliktų valdymo 
aspektų: 

 
• vengti galimų interesų konfliktų ir juos 

atskleisti 
 

• darbuotojų sandoriai 
 

• įsipareigojimai ir veikla už SEB ribų 
 

• dovanos, pramogos ir kyšiai 

 
Vengti galimų interesų konfliktų ir juos 
atskleisti 
 
Mūsų sprendimai, susiję su verslu, kaip  ir 
mūsų kiti veiksmai, niekuomet negali būti 
grindžiami asmenine nuomone ar asmeni- 
niais ryšiais. Privalome vengti savo ir kli- 
entų interesų konfliktų ir elgtis su klientais 
sąžiningai. 

 

Turime imtis visų pagrįstų priemonių inte- 
resų konfliktams nustatyti ir savo verslą 
organizuoti taip, kad interesų konfliktų 
išvengtume ar užkirstume kelią jiems atsi- 
rasti. Jei galimo interesų konflikto neįmano- 
ma išvengti, su juo susijusį klientą apie tai 
būtina informuoti. 

 

Norėdami nustatyti aiškias informacijos 
sklaidos ribas, tam tikras banko veiklos sri- 
tis atskyrėme nuo kitų banko veiklos sričių. 

 

Darbuotojas, kuris nustato interesų konflik- 
to kilimo galimybę, turėtų pasitarti su savo 
tiesioginiu vadovu ar Atitikties departa- 
mentu ir imtis reikalingų veiksmų. 

 
 

Darbuotojų sandoriai 

 
Beveik visiems darbuotojams yra taikomi 
ribojimai dėl jų vardu sudaromų sandorių 
vertybinių popierių biržoje. Tokiais atve- 
jais darbuotojas, prieš gaudamas pelną, 

finansines priemones turi išlaikyti bent vieną 
mėnesį. Jis taip pat turi pareigą informuoti 
SEB apie savo turimas finansines priemones 
ir dėl jų sudaromus sandorius. 
Be to, prieš pradėdamas prekiauti, darbuo- 
tojas iš SEB turi gauti leidimą. 

 
Įsipareigojimai ir veikla ne SEB 
 
Mūsų, kaip darbuotojų, įsipareigojimai SEB 
grupei ir atsakomybė SEB turi būti neprie- 
kaištingi. Darbuotojas privalo informuoti ir 
gauti išankstinį tiesioginio vadovo ir aukš- 
tesnio padalinio vadovo sutikimą dėl nesu- 
sijusių su darbu SEB įsipareigojimų, tokių 
kaip darbo santykiai (visu ar dalimi etato), 
buvimas kitos įmonės valdymo organo nariu 
(pavyzdžiui, stebėtojų tarybos ar valdybos 
ir kt.) ar vertimasis bet kokiu verslu. Išorinė 
veikla, sukelianti interesų konfliktą tarp 
darbuotojo ir SEB ar SEB kliento, nebus 
tvirtinama.. Darbuotojas taip pat negali 
verstis veikla ar verslu, galinčiais padaryti 
didelę neigiamą įtaką jo asmeniniams 
finansams. Tiesioginis darbuotojo vadovas ir 
padalinio vadovas šiuos sutikimus turi 
peržiūrėti kiekvieną kartą, kai atsiranda 
pakeitimų, bet ne rečiau kaip kartą per 
metus. Darbuotojas priva- 
lo informuoti savo vadovą dėl bet kokių 
pasikeitimų, susijusių su duotu sutikimu dėl 
įsipareigojimų ir veikla ne SEB. 
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Visada pirmiausia 
klauskite savęs 
Ar turiu įsipareigojimų ne 
SEB, dėl kurių nesu gavęs 
SEB sutikimo? 

 

 
 

Dovanos, pramogos ir kyšiai 

 
SEB nenaudojame ir netoleruojame netei- 
sėtų ir amoralių verslo praktikos veiksmų, 
tokių kaip kyšininkavimas. Mes siekiame 
užkirsti kelią korupcijai ir mums nepriimtina, 
kad kokiomis nors aplinkybėmis SEB būtų 
įtrauktas į kyšininkavimą arba su tuo sieja- 
mas. Nė vienas SEB darbuotojas, valdybos 
narys, nepriklausomas partneris, konsultan- 
tas ar kita su SEB ir jos verslu susijusi šalis 
negali tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauti 
siūlant, žadant, duodant, skatinant duoti ar 
priimant kyšį. 
 
Kyšis – tai bet koks mokėjimas ar kita 
nauda, kuria siekiama arba dėl kurios būtų 
galima pagrįstai tikėtis, kad tai turės įtakos 
asmens pareigų vykdymui. Taip pat SEB 
nesuteikia lengvatų (t. y. mokėjimų 
valstybės pareigūnams siekiant gauti 
paslaugą arba paspartinti procesą ar 
sprendimą). 
 
Kyšis šiame kontekste reiškia lėšas ar 
kitą naudą, kuri skirta įtakai daryti ar kuri 
pagrįstai gali daryti įtaką tam, kaip asmuo 
vykdo savo pareigas. SEB taip pat nemoka 
tarpininkavimo mokesčių (t. y. įstatymuo- 
se ar kituose teisės aktuose nenustatytų 
įmokų valstybės pareigūnams už ofici- 
alų bylų sprendimą teismuose ar kitose 
institucijose). 
 
Kyšiai ar įtarimai kyšininkavimu kelia riziką 
SEB reputacijai ir gali padaryti žalos SEB 
įvaizdžiui. Darbuotojai, susidūrę su kyšinin- 
kavimu, turėtų pranešti apie tai savo tiesio- 
giniam vadovui ir Atitikties departamentui. 

Gali būti sunku įvertinti, ar nauda, t. y. dova- 
na arba pasiūlymas dalyvauti kokiame nors 
renginyje, yra laikomas kyšiu ar priimtinų 
verslo ryšių dalimi. Jeigu nesate įsitikinęs, 
turėtumėte: 

 
• iš anksto informuoti savo tiesioginį 

vadovą 
 

• užtikrinti, kad jūsų teikiama arba gauna- 
ma dovana būtų kuklios vertės, ir 

 

• vengti situacijų, kai dovana ar pramoga 
gali daryti įtaką gavėjo ar davėjo elgesiui 
darbe 

 
Turėkite omenyje, kad, atsiradus rizikai, 
jog dovana bus laikoma kyšiu, tai gali 
sukelti problemų ne tik mums, bet ir mūsų 
klientams. 
 
Vadovai, kurie informuojami apie dovanas 
ir nėra užtikrinti, kokių veiksmų turėtų imtis, 
visuomet turi susisiekti su Atitikties depar- 
tamentu arba savo tiesioginiu vadovu. 
 
SEB antikorupcijos politika apibrėžia SEB kovos  
su korupcija pagrindus ir nustatyto korupcijos  
prevencijos principus ir priemones. 
 

 

Visada pirmiausia klauskite 
savęs 
Tiekėjas pakvietė mane 
į konferenciją ir pietauti. 
Ar mano dalyvavimas gali 
daryti įtaką mano ir SEB 
verslo ryšiams su tiekėju? 
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Ryšiai su tiekėjais, kitais verslo 
partneriais ir konkurentais 

 
Stengiamės konkurentus pranokti teisingu ir sąžiningu būdu. 
Konkurencinį panašumą įgyjame siekdami aukščiausios 
kokybės veiklos rodiklių, nesiversdami neetiška ar neteisėta 
verslo veikla. 
Niekuomet nepalaikome verslo ryšių su tais, kurie, mūsų 
nuomone, gali pakenkti SEB reputacijai. 

 
 
 
 

Yra keletas aspektų, susijusių su ryšiais 
su klientais, kitais verslo parneriais ir 
konkurentais: 

 
• gera verslo etika 

 

• sveika konkurencija ir neleistinos konku- 
rencijos vengimas 

 

• situacijos, kai klientas ir tiekėjas yra tas 
pats asmuo 

 

 
 

Visada pirmiausia 
klauskite savęs 
Konkurentas siūlo aptarti 
tam tikros paslaugos, kurią 
abu siūlome, kainodaros 
strategiją – kokios bus 
pasekmės? 

 

 
 

Gera verslo etika 

 
Mes laikomės verslo etikos reikalavimų ir 
vadovaujamės taisyklėmis, taikomomis 
tose šalyse, kuriose veikia SEB. Norėda- 
mi kuo geriau panaudoti savo išteklius ir 
savo perkamosios galios naudą, kad būtų 
sukurta pridėtinė vertė mūsų klientams 
ir akcininkams, visas prekes ir paslaugas 
perkame koordinuotai ir vadovaudamiesi 
objektyviais kokybės, kainos, prieinamumo, 
pristatymo, patikimumo ir aptarnavimo 
kriterijais. Mes susitariame su tiekėjais, kad 
jie laikytųsi taikytinų mūsų vidaus taisyklių, 
konfidencialumo įsipareigojimų ir neat- 
skleistų informacijos apie verslo santykius 
su SEB, jei nesusitarta kitaip. 

Sveika konkurencija ir neleistinos konku- 
rencijos vengimas 
 
Mes laikomės visų su sveika konkurencija 
susijusių taisyklių ir taip vadinamosios ne- 
leistinos konkurencijos apribojimų tose šaly- 
se, kuriose veikiame. Šios taisyklės neretai 
yra sudėtingos ir įvairiose šalyse gerokai 
skiriasi. Paprastai jomis siekiama skatinti 
sveiką bendrovių konkurenciją ir apsau- 
goti klientus nuo  konkurenciją ribojančios 
praktikos. Už šių taisyklių nesilaikymą gali 
būti taikomos didelės baudos bendrovėms, 
o kai kuriose šalyse ir asmeninės baudos 
darbuotojams, kurie dalyvavo vykdant 
tokią veiklą. Todėl mes vengiame neteisėtą 
elgesį lemiančių ir konkurenciją ribojančių 
situacijų: 
 
• konkurentų pasiūlymų dalintis informa- 

cija apie kainodarą ar kita konkurencijai 
įtakos turinčia informacija arba rinkomis 
ar klientais 

 
• dabartinių ar galimų klientų bandymų 

trukdyti mums palaikyti verslo ryšius ar 
sudaryti sutartis su kitais klientais ir 

 
• diskusijų tokiomis jautriomis konkuren- 

cijos srities temomis kaip kaina, kaino- 
daros metodai, sąnaudos ir rinkodaros 
strategija 

 
Situacijos, kai klientas ir tiekėjas yra tas 
pats asmuo 
 
Tais atvejais, kai prekes ir paslaugas 
perkame iš tiekėjų, kurie yra ir SEB klientai, 
mes šiuos ryšius su jais valdome atskirai, 
kad  užkirstume kelią interesų konfliktams. 
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SEB kaip darbo vieta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visi kartu mes padedame užtikrinti, kad SEB būtų patraukli 
darbovietė. SEB, kaip darbdavys, yra atsakingas, kad su 
visais darbuotojais būtų elgiamasi vienodai ir pagarbiai bei 
suteikiant visiems lygias galimybes. Kiekvienas darbuoto- 
jas turi jausti, kad dalyvauja banko veikloje. Visiems turi 
būti suteiktos vienodos profesinio tobulėjimo ir asmeninio 
augimo galimybės. Viską, ką darome, vadovaujamės savo 
tikslu ir elgesiu. 
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SEB pagrindinis elgesys –, kuriuo mes 
vadovaujamės ir tikimasi, kad 
vadovausimės, yra kurti vertę, veikti 
ilgalaikėje perspektyvoje, ir kurti pozityvius 
santykius. Mūsų veiksmai turi atitikti SEB 
tikslus. 

 
Visų SEB padalinių vadovai ir komandos 
aktyviai dirba, kad galėtų prisitaikyti prie 
besikeičiančios aplinkos ir daryti tai, kas 
būtina tolesniam  ilgalaikių vertybių klientui, 
akcininkams ir kitų suinteresuotų šalių 
kūrimui. Mes skatiname darbuotojų daly- 
vavimą ir siekiame, kad mūsų darbuotojai 
jaustųsi gerbiami ir vertinami, kad  tinkamai 
atstovautų mūsų klientams, atspindėtų 
visuomenės įvairovę, kad būtų užtikrinta 
lyties, amžiaus, kompetencijos tautinės bei 
etninės kilmės pasiskirstymo pusiausvyra 
tarp mūsų darbuotojų komandų ir vadovų. 
 
Mes tikimės, kad mūsų vadovai skatins 
darbuotojus, sukurdami prasmingo verslo 
kultūrą, ir ragins darbuotojus pasinaudoti 
siūlomomis galimybėmis. Kiekvienam turi 
būti sudarytos lygios galimybės tobulėti 
profesinėje srityje ir kaip asmenybei. Mums 
svarbi kiekvieno darbuotojo atsakomybė, 
gebėjimas bendradarbiauti ir pasirengimas 
aptarnauti mūsų klientus. 
 
Netoleruojame diskriminavimo ir prieka- 
biavimo, nesvarbu, ar tai vyktų dėl asmens 
etninės kilmės ar tautybės, lyties, odos 
spalvos, lytinės tapatybės ar lytinės 
išraiškos, tikėjimo, religijos, pilietybės, 
amžiaus, negalios, šeiminės padėties ar 
seksualinės orientacijos. 
 
Visi šie dalykai vienodai svarbūs palaikant 
ryšius su klientais ir kitomis susijusiomis 
šalimis, tai pat ir su mūsų kolegomis. 

Saugi ir sveikatai palanki darbo aplinka 

 
Mes daug padarėme, kad SEB būtų pa- 
traukli darbovietė. Sveikatai palanki darbo 
aplinka užtikrina mūsų darbuotojų gerovę ir 
yra sėkmingų verslo rezultatų pagrindas ir 
ilgalaikė vertė . 
 
Kaip SEB darbuotojai, esame asmeniškai 
atsakingi už patrauklios ir saugios darbo 
vietos sukūrimą, kur kiekvienas darbuoto- 
jas jaustųsi vertinamas ir gerbiamas. 
 
Mes turime reaguoti, jeigu pastebime, kad 
kolegos elgesys neatitinka mūsų etikos 
gairių, ir imtis reikiamų veiksmų, pavyzdžiui, 
jeigu kolega turi problemų dėl alkoholio ar 
narkotikų arba įsitraukia į neatsakingą loši- 
mą. Taip pat turime siekti pusiausvyros tarp 
darbo ir poilsio, kad sumažintume su stresu 
susijusių problemų mastą. 
 
 
 

Visada pirmiausia 
klauskite savęs 
Ar visuomet vadovaujuosi 
mūsų pagrindiniais 
elgesiais? 
 
Kaip galėčiau prisidėti prie 
visos komandos darbo ir 
SEB kultūros? 
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Vadovavimasis 
kodeksu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslo etikos kodeksu vadovaujamės palaikydami verslo 
ryšius, nes jis padeda mums sukurti ilgalaikius ryšius su 
klientais ir kitomis šalimis. Visi turime būti susipažinę su 
šiuo kodeksu ir taikyti jame skelbiamus principus savo 
kasdieniniame darbe. Norėdami padėti darbuotojams tai 
daryti, organizuojame mokymus, kurie privalomi visiems 
darbuotojams. 
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Jeigu nesate tikri, kaip turėtumėte taikyti 
kodekso reikalavimus, visuomet siūlo- 
me aptarti kilusį klausimą su tiesioginiu 
vadovu, Personalo departamento atstovu 
ar Atitikties departamento kolega. Niekada 
nesiimame priemonių prieš darbuotojus 
dėl to, kad jie pareiškė teisėtas abejones ar 
pateikė klausimų, susijusių su etika, diskri- 
minavimu ar priekabiavimu, ar dėl to, kad jie 
pranešė apie įtariamus pažeidimus. 
 
Daugiau informacijos – žr. skirsnį „Anonimi- 
nė informavimo sistema“. 

 
Yra keletas vadovavimosi kodeksu aspektų: 

 
• užtikrinimas, kad bus vadovaujamasi 

kodeksu; 
• drausminės procedūros pažeidimų 
atvejai; 

• anoniminė informavimo sistema. 

 

Užtikrinimas, kad bus 
vadovaujamasi kodeksu 
 
Mes nuolat aptariame, kaip darbuotojai 
vadovaujasi kodeksu, ir darbuotojų metinės 
veiklos vertinamojo pokalbio metu įverti- 
name jų vadovavimąsi kodeksu. Kodekso 
turinį  aptariame pateikdami spręsti daug 
įvairių rūšių dilemų intranete ir įvairių SEB 
seminarų metu. 

Drausminės procedūros 
pažeidimų atvejai 
 
SEB imsis veiksmų prieš kiekvieną, kuris 
pažeis šio Verslo etikos kodekso reikala- 
vimus, kitas vidaus taisykles ar įstatymus 
ir teisės aktus. Tokie pažeidimai gali lemti, 
pavyzdžiui, papeikimą, įspėjimą ar pareigų 
pažeminimą , o ypatingais atvejais – atleidi- 
mą iš pareigų. 

 
Jeigu kyla su korupcija ir kita nelegalia vei- 
kla susijęs incidentas, kaip įprasta, imamasi 
neatidėliotinų veiksmų. Jei reikia, praneša- 
ma atitinkamoms institucijomis. 
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Anoniminė informavimo 
sistema 

 
Svarbią mūsų darbo kultūros dalį sudaro etiškas elgesys ir 
pažeidimų prevencijos priemonės. Dėl šios priežasties mes 
turime anoniminę informavimo sistemą („Whistleblowing“), 
kuri naudojama norint pranešti apie pažeidimus. 

 
Jei jūs, kaip darbuotojas, pastebėtumėte 
galimai neetišką ar neteisėtą elgesį, apie tai 
turėtumėte pranešti. 

 
Pranešti galite darbo metu ir po darbo, be 
to, galite pranešti anonimiškai. Vykstančio 
aplinkybių patikrinimo apklausos ir 
problemos nagrinėjimo metu jūsų tapaty- 
bė bus laikoma paslaptyje, jei įstatymai 
nenustato mūsų prievolės atskleisti tokią 
informaciją. Tokiu atveju jūs būtumėte apie 
tai informuotas. Dėl pateikto pranešimo jūs 
nesusidursite ir nepatirsite jokių pasekmių 
nei pranešimo pateikimo metu, nei vėliau. 
 
Atitikties ir Vidaus audito departamentai, 
atsižvelgdami į prievolę saugoti paslaptį, 
jei tai reikalinga, privalo informuoti banko 
prezidentą apie gautus pranešimus dėl 
pažeidimų. 
 
Į ką kreiptis 

 
Jeigu kyla klausimas, koks įvykis gali būti 
laikomas šio kodekso ar atitinkamų taisyklių 
pažeidimu, pateikiame laipsniškas gaires, 
kas galėtų jums padėti. 
 
Šalies lygmuo. Kreipkitės į bet kurį iš 

nurodytų asmenų: 

 

• savo tiesioginį vadovą 
• kitą banko vadovybės atstovą 

• banko Atitikties departamento atstovą 

 
Jei, jūsų nuomone, gautas atsakymas nėra 
tinkamas ar adekvatus arba jei jūsų keliamo 
klausimo svarba susijusi ne tik su jūsų orga- 
nizacija, jums rūpimą klausimą kelkite SEB 
grupės mastu. 
 
Taip pat pranešti galite naudodamiesi 
anonimine informavimo sistema (AnRep), 
kurios nuorodą rasite intraneto skiltyje 
„Anoniminis informavimas“. 

Grupės lygmuo. Kreipkitės į bet kurį iš 
nurodytų asmenų: 

 
• grupės atitikties padalinio vadovą 

arba į 
• grupės vidaus audito padalinio vadovą 

 
Jums kilusį klausimą taip pat galite ano- 
nimiškai pateikti SEB grupės anonimine 
informavimo sistema (WhistleB). Nuorodą 
galima rasti sebgroup.com puslapio skiltyje 
„Etikos kodeksas / Anoniminis informavi- 
mas“ (Code of Conduct / Whistleblowing 
at SEB). Taip pat galite spausti nuorodą 
https://report.whistleb.com/en/seb 
 
SEB grupės intranete eikite į puslapį „Ano- 
niminis informavimas“ (Whistleblowing). 
Ieškokite nuorodos „Anoniminis informa- 
vimas“ (Whistleblowing) arba naudokitės 
sparčiaisiais klavišais (Shortcuts). 
 
SEB grupės Atitikties departamento vado- 
vas ir Vidaus audito vadovas bus informuoti 
apie gautą anoniminį pranešimą, kad galėtų 
jį peržiūrėti ir imtis reikiamų veiksmų. 
 
SEB grupės anonimine informavimo sistema 
gali naudotis ir trečiosios šalys, taip pat ir 
susijusios bendruomenės. 


