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Munich Re 

tegevuseeskiri 
 
 

 

 
 

 
Munich Re (grupi)1 maine avalikkuse silmis sõltub igast 

meie töötajast2. Viies oma tegevuse kooskõlla kõrgete 

eetiliste ja õiguslike standarditega, loome usaldusliku 

õhkkonna ja kaitseme kõigi Munich Re ettevõtete mainet. 

 
Tegevuseeskiri koos grupi aluspõhimõtetega kajastab meie 

väärtusi. Need väärtused hõlmavad ka ÜRO ülemaailmse 

kokkuleppe kümmet põhimõtet, mida me järgime 

vabatahtlikult juba 2007. aastast. 

 
Tegevuseeskiri on kogum siduvaid reegleid kõigile meie 

töötajatele, sealhulgas juhtkonnale ja Munich Re ettevõtete 

juhatuste liikmetele. See kehtestab meie igapäevatöös selged 

eetilise käitumise standardid. 

Eeskirja täiendavad erinevatele osakondadele ja grupi 

ettevõtetele kehtivad lisareeglid. 

 

 

 

Dr Joachim Wenning  

Juhatuse esimees 
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Ülevaade meie 

aluspõhimõtetest ja 

tegevuseeskirja sisust 

 

Grupi põhifilosoofia ja tõekspidamised on kirja pandud viide 

aluspõhimõttesse, mis moodustavad kohustusliku raamistiku 

kogu meie tegevusele. Kõik tegevuseeskirja reeglid ja 

tegutsemisviisid on seotud meie aluspõhimõtetega, kuigi on 

võimalikud ka allpooltoodutest erinevad kombinatsioonid. 

 
 
 
 

Aluspõhimõtted Tegevuseeskirja sisu 
 

 

 

Põhitegevus 
 
 
 
 

 
 

Koostöö klientide ja 

müügipartneritega 

 
 

 

 
Distsiplineeritud 

finantsjuhtimine 

 
 

 
 

Ülegrupiline 
personalijuhtimine 

 
 

 

Vastutustundlik 

lähenemine 

 

Meie põhitegevuseks on kindlustatavate 

riskide juhtimine – püüdleme esmaklassilise 

riskijuhtimise, kindlustusriskide hindamise ja 

aktiivse riskide hajutamise poole. 

 
 

 
Meie tegevus põhineb klientide ja müügipartnerite 

vajadustel ning me pakume neile kõige paremaid 

võimalikke lahendusi – oma teadmiste, 

innovatsioonivõimekuse ja tiheda koostöö kaudu. 

 

 
Juhime oma gruppi distsiplineeritud ja 

väärtustele orienteeritud viisil – viime oma 

investeeringud kohustustega vastavusse ja 

rakendame järjekindlat kapitalijuhtimist. 

 

 
Kasutame grupi juhtimisvõimekust ja teadmisi ning 

edendame mitmekesisust, paindlikkust ja 

ühendavat juhtimiskultuuri. 

 
 

Meie vastutustundlik käitumine loob 

jätkusuutlikku väärtust meie klientidele, 

töötajatele, aktsionäridele ja ühiskonnale. 

– Vastavus õigusnormidele 

– Usaldusväärne ja aus äritegevus 

– Aus ja õiguspärane konkurents 

– Vastavus andmekaitse-, andmeturbe- ja 

konfidentsiaalsusreeglitele 

 

 
– Huvide konflikti vastutustundlik käsitlemine 

– Finantskuritegude ennetamine 

 
 
 
 

– Finantssanktsioonide jälgimine 

– Ennetavad rahapesuvastased 

meetmed 

– Siseteabe alusel kauplemise reeglite jälgimine 

 

 
– Töötajate austav ja lugupidav kohtlemine 

– Vastutustundlik juhtimine 
 

 
 

– Ettevõtte sotsiaalne vastutus 

– Keskkonna-, sotsiaalsete ja 

juhtimisalaste aspektide lõimimine 

– Annetuste ja sponsorluse korrektne 

käsitlemine 

– Väliskommunikatsiooni reeglite järgimine 

– Maksuseadused 

– Munich Re vara kaitse 

– Rikkumistest teatamine 

– Üleastumistega tegelemine 

– Töötajate kaitse 
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Vastavus õigusnormidele 

 
Õigusnormide järgimine eri jurisdiktsioonides on meie 

äritegevuse aluspõhimõte. Kõik töötajad peavad täitma meie 

tegevust reguleerivaid õigusnorme. Sama kehtib ka meie 

sisereeglite kohta. Juhtkond tagab oma vastutusalade 

kohaselt, et tegevuseeskirja ja sisereegleid 

kommunikeeritakse ja rakendatakse kõigis ettevõtetes. 

 

 
Me ei osale äritegevuses, kus tahtlikult üritatakse rikkuda 

õigusnorme või neist mööda hiilida. 

 

 

Usaldusväärne ja aus äritegevus 

 
Kõik töötajad on kohustatud oma igapäevatöös hoidma 

Munich Re mainet ja vältima käitumist, mis võiks grupi ühe 

või mitme ettevõtte mainele kahju teha. Eelkõige ootame 

töötajatelt isiklikku ausust ja usaldusväärsust. 

 
Oleme pühendunud põhimõttele käituda ausalt ja avatult oma 

klientide, äri- ja müügipartneritega. Püüame anda oma 

klientidele parimat võimalikku nõu, et nad saaksid teha 

informeeritud, põhjendatud otsuseid, mis on nende parimates 

huvides. Vältida tuleb võimalikke huvide konflikte klientide ja 

muude äripartneritega või – kui see pole võimalik – need 

korrektselt lahendada. Klientide ja endiste klientide kaebusi 

tuleb käsitleda õiglaselt ja viivituseta. 

 

 
 

Grupina on meie eesmärk, et ... 

 
... kõik töötajate otsused ja tegevused oleksid kooskõlas 

selle tegevuseeskirja ning asjaomaste õigusnormide ja 

sisereeglitega; 

... töötajaid teavitatakse korrektselt kõigist asjaomastest 

reeglitest; 

... õigusnormide või sisereeglite võimalikust rikkumisest 

teavitatakse viivitamatult juhte ja/või vastutavaid 

isikuid3. 

 
 

Töötajana tähendab see, et ... 

 
... ma hindan oma igapäevatöös, kas mu tegevus ja 

otsused on igal ajal kehtivate eeskirjadega vastavuses; 

... kontrollin, ega minu tegevus ei mõjuta ebasoodsalt 

Munich Re ettevõtteid; 

... kahtluse korral konsulteerin oma juhtide või 

vastutavate isikutega. 
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Põhitegevus 
 
 
 

 

Aus ja õiguspärane konkurents 

 
Kasutame ausaid ja õiguspäraseid konkurentsivõimalusi. Seega 

peavad kõik töötajad järgima siseriiklikke ja rahvusvahelisi 

konkurentsiseadusi. 

 
Kuna konkurentsiseadused on väga keerulised, tuleb 

konsulteerida vastutavate isikutega, kui tekib kahtlusi 

konkreetse teguviisi lubatavuse kohta konkurentsitingimustes. 

Samuti tuleb järgida kõiki ettevõttespetsiifilisi lisanõudeid ja 

sisereegleid. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vastavus andmekaitse-, andmeturbe- 

ja konfidentsiaalsusreeglitele 
 

Kui tahame, et meid koheldaks kompetentse ja 

usaldusväärse partnerina, on väga tähtis kaitsta töötajate ja 

klientide isikuandmeid, äri- ja müügipartnerite andmeid ning 

meie oma ärisaladusi. Sellesse peab panustama iga töötaja. 

 
Kõigil töötajatel on kohustus hoida saladuses kogu 

ettevõttega seotud teavet, mille puhul ei saa eeldada, et 

teave on juba avalik. Kogu info on mõeldud ainult 

asutusesiseseks kasutamiseks ja seda tuleb käsitleda 

konfidentsiaalsena, välja arvatud juhul, kui see on selgelt 

mõeldud üldsusele avaldamiseks ja on sellisena 

klassifitseeritud. 

 
Munich Re on konfidentsiaalse teabe kaitsmiseks juurutanud 

grupiülesed organisatsioonisisesed protsessid ja tehnilised 

turvameetmed. Lisaks pakume teadlikkuse tõstmiseks 

regulaarseid koolitusi ja muid meetmeid. Need aitavad tagada, 

et meie konfidentsiaalsed andmed on korrektselt kaitstud 

lubamatu ligipääsu, pahatahtliku kasutuse, manipuleerimise 

või kadumise eest. Samuti tuleb järgida kõiki 

ettevõttespetsiifilisi lisanõudeid ja sisereegleid. 

 
 

Grupina peame ... 

 
... osalema ainult ausas konkurentsis; 

... andma töötajatele kontaktid, kellega kahtluste korral 

konsulteerida. 

 
 

Töötajana tähendab see, et ... 

 
... ma osalen ausas konkurentsis; 

... ei avalda ega vaheta mingisugust lubamatut 

konkurentsiteavet ühegi oma ärikontaktiga; 

... ei tee ühtegi halvustavat märkust konkurentide kohta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grupina peame ... 

 
... tagama, et meie töötajad teavad ja järgivad asjaomaseid 

andmeturbe ja -kaitse reegleid ning saavad neist aru.  

... andma töötajatele oma kohustuste täitmiseks 

vajalikud vahendid ja teadmised. 

 
 

Töötajana tähendab see, et ... 

 
... ma töötlen isikuandmeid ja muud konfidentsiaalset 

teavet ainult vajadusel ja vastava loa olemasolul; 

... tagan, et kogu minu vastutusvaldkonnas olev 

konfidentsiaalne teave on kaitstud; 

... ma ei lase kolmandatel isikutel kasutada oma 

kasutajanime ning kaitsen oma arvutit, mobiilseid 

seadmeid ja andmekandjaid varguse ja lubamatu 

kasutamise eest; 

... kui lahkun oma töökohast, lukustan sahtlisse kõik 

konfidentsiaalset teavet sisaldavad dokumendid; 

... ma ei hiili mööda ühestki rakendatud turvameetmest 

ja järgin kõiki siseprotseduure. 
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Huvide konflikti vastutustundlik 

käsitlemine 
 

Väldime olukordi, mis võiksid viia konfliktini isiklike huvide ja 

Munich Re või meie klientide, äri- ja müügipartnerite huvide 

vahel. Seetõttu tuleb potentsiaalsed huvide konfliktid 

võimalikult vara tuvastada ning lahendada professionaalselt ja 

õiglaselt. 

 
Üldreeglina tuleb kõigist töötaja ametikohaga seotud 

isiklikest huvidest teavitada tema juhte. Kahtluse korral 

tuleb konsulteerida vastavuskontrolliga4. 

 
Huvide konflikt võib tekkida näiteks kingituste või kutsete 

andmisel või vastuvõtmisel. Rahaliste kingituste (s.o 

sularaha, tšekid või pangaülekanded) vastuvõtmine või 

andmine ei ole lubatud. 

Ametnikele, poliitikutele ja teistele ametiasutuste esindajatele ei 

tohi pakkuda kingitusi, kutseid ega muid soodustusi, mis võiksid 

seada kahtluse alla nende sõltumatuse või usaldusväärsuse. 

Sellistele ametnikele ei tohi pakkuda mitte mingisuguseid 

kingitusi ilma vastavuskontrolli osakonna eelneva nõusolekuta. 

 
Huvide konflikti, kingituste ja kutsete korrektse käsitlemise 

üksikasjad on kirjeldatud eraldiseisvates, 

ettevõttespetsiifilistes standardites ja sisereeglites, mida 

tuleb järgida. 

 
 

Grupina peame ... 

 
... tegema reeglid ja eeskirjad kõikide ettevõtete 

töötajatele kättesaadavaks, nii et nad saaksid enne 

kingituste või soodustuste vastuvõtmist ja 

kättesaamist ennast asjaga kurssi viia; 

... tagama, et kingitused või soodustused ei põhjustaks 

huvide konflikti ja et neid pidevalt kontrollitaks sobivuse 

ja sotsiaalse aktsepteeritavuse suhtes. 

 
 

Töötajana tähendab see, et ... 

 
... ma avaldan oma juhtidele või vastavuskontrollile kõik 

huvide konfliktid, mis tekivad seoses äriotsusega; 

... võtan vastu ja/või pakun kingitusi või kutseid ainult 

kooskõlas kehtivate reeglitega. 
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Koostöö klientide, äri- ja 

müügipartneritega 

 
 

 

Finantskuritegude ennetamine 

 
Munich Re ettevõtetel on nulltolerants finantskuritegude 

suhtes ja nad on juurutanud meetmed pettusega seotud 

tegevuste ennetamiseks ja avastamiseks ning neile 

korrektseks reageerimiseks. Finantskuriteod hõlmavad 

altkäemaksu, usalduse kuritarvitamist, pettust, maksudest 

kõrvalehoidmist, valeandmete esitamist bilansis ja toetustega 

seotud pettusi, kuid ei ole nendega piiratud. 

 
Enne äritehingut omandavad Munich Re ettevõtete töötajad 

piisavalt teavet kliendi ärikeskkonna, kliendi enda ja 

kavandatava tehingu eesmärgi kohta. 

 
Kui tekib kahtlus, et tegemist on ebaseadusliku tegevusega, 

peavad töötajad viivitamata teavitama oma juhte või 

vastutavaid isikuid. Kui tehingu seaduslikkuses tekib kahtlusi, 

tuleb sellest keelduda. Samuti tuleb järgida kõiki 

ettevõttespetsiifilisi lisanõudeid ja sisereegleid. 

 
 

Grupina on meie eesmärgiks ... 

 
... kaitsta oma töötajaid, kliente ja äripartnereid 

finantskuritegude tagajärgede eest; 

... anda oma töötajatele vahendid finantskuritegude 

varajaseks tuvastamiseks ja neist teavitamiseks; 

... süstemaatiliselt uurida võimalikku kriminaalset tegevust ja 

võtta kasutusele korrektsed vastumeetmed. 

 
 

Töötajana tähendab see, et ... 

 
... ma viin end kurssi asjaomaste reeglitega, sealhulgas 

nendega, mida tööandja mulle finantskuritegude 

ennetamise kohta tutvustas; 

... kasutan aktiivselt oma ettevõtte poolt antud teavet; 

... kahtluse korral teavitan konfidentsiaalselt vastutavaid 

isikuid. 
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Finantssanktsioonide jälgimine 

 
Sanktsioonid on poliitilistel põhjustel rakendatud juriidilised 

piirangud kauplemisele ja kapitali või rahaliste vahendite 

vahetamisele teatud riikide, inimeste või rühmadega. Riigid 

väljastavad neid ÜRO resolutsioonide või Euroopa Liidu (EL) 

määruste alusel ja neid muudetakse regulaarselt. 

 
Sanktsioonide rikkumine, olgu tahtlikult või hooletusest, võib 

ettevõtte jaoks lõppeda kriminaalmenetluse ja/või trahvidega. 

Kaasneda võivad ka muud ärilised või juriidilised tagajärjed, 

nagu teatud äritegevuse keeld ja piirangud 

turulepääsemiseks (iseäranis USAs). Kuna sanktsioonid 

kehtivad nii juriidilistele kui ka füüsilistele isikutele, peavad 

Munich Re ettevõtted ja töötajad võtma kõigis oma 

äritehingutes arvesse sanktsioonide sätteid. Samuti tuleb 

järgida kõiki ettevõttespetsiifilisi lisanõudeid ja sisereegleid. 

 

Ennetavad rahapesuvastased 

meetmed 

Munich Re ettevõtteid ei tohi väärkasutada rahapesu või 

terrorismi rahastamise eesmärgil. Teatud Munich Re 

ettevõtetele kehtivad rahapesu suhtes seadusega sätestatud 

erireeglid, mida nende ettevõtete töötajad peavad teadma ja 

järgima. 

See on ainuke viis vältimaks meie ettevõtete seadusega 

vastuollu minemist. Samuti tuleb järgida kõiki 

ettevõttespetsiifilisi lisanõudeid ja sisereegleid. 

 
 

Grupina peame ... 

 
... edastama oma töötajatele finantssanktsioonidega 

tegelemist ja rahapesu tõkestamist reguleerivaid 

õigusnorme ja ettevõttespetsiifilisi praktikaid. 

 
 

Töötajana tähendab see, et ... 

 
... ma järgin finantssanktsioonidega tegelemist ja rahapesu 

tõkestamist reguleerivaid eeskirju; 

... kui mul tekivad põhjendatud kahtlused rahapesu 

tõkestamise reeglite või finantssanktsioonide 

rikkumise kohta, teavitan oma juhte või vastutavaid 

isikuid. 
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Distsiplineeritud finantsjuhtimine 
 
 
 

 

Siseteabe alusel kauplemise reeglite 
jälgimine 

 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 

Aktiengesellschaft asukohaga Münchenis on noteeritud 

Saksamaa börsil. Seetõttu tohib avaldamata teavet, mis 

võiks mõjutada aktsia hinda – mida tuntakse ka 

siseteabena – avaldada ainult teatud töötajatele. 

 
Üldreeglina on töötajatel, kellel on siseteavet Münchenis 

asuva Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 

Aktiengesellschafti või mõne muu noteeritud ettevõtte 

kohta, keelatud nende ettevõtete väärtpaberite või muude 

finantsinstrumentidega tehingute tegemine. Insaiderid ei 

tohi ilma loata avaldada siseteavet kolmandatele isikutele, 

välja arvatud juhul, kui teave avaldatakse seoses 

tavapärase töö, ametikoha või ülesannetega. Enne 

siseteabe edastamist tuleb teavitada vastavuskontrolli, nii et 

teabe saajat saaks teavitada siseteabe alusel kauplemist 

reguleerivatest õigusnormidest. Keelatud on ka 

investeerimisnõuannete andmine ja siseteabe alusel 

kauplemisele üles kutsumine, nagu ka tehingu 

katkestamine pärast siseteabe saamist. 

 
Lisaks kehtivad juhtide teatud tehingutele – nn juhtide 

tehingud – seadusega ettenähtud erinõuded avalikustamise 

kohta, et tagada kapitaliturgude läbipaistvus. Samuti tuleb 

järgida kõiki ettevõttespetsiifilisi lisanõudeid ja sisereegleid. 

 
 

Grupina on meie eesmärk, et ... 

 
... meie ettevõtete töötajad järgiksid siseteabe 

käsitlemise reegleid; 

... töötajad saaksid aru, millal loetakse konkreetseid 

teadmisi siseteabeks. 

 
 

Töötajana tähendab see, et ... 

 
... ma ei avalda siseteavet ilma loata; 

... ei kasuta siseteavet finantstehingute ega vastavate 

soovituste tegemiseks; 

... järgin Münchenis asuva Münchener 

Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschafti 

väärtpaberite või muude finantsinstrumentidega 

kauplemisel lubatud kauplemisaega ja 

üleandmisperioode, nende reeglite minule kehtivas 

ulatuses; 

... kahtluse korral võtan ühendust vastavuskontrolliga. 
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Töötajate austav ja lugupidav 

kohtlemine 
 

Me eeldame, et töötajad austavad iga üksikisiku väärikust, 

privaatsust ja isiklikke õigusi. Me ei salli diskrimineerimist 

(puude, vanuse, soo, etnilise päritolu, rahvuse, seksuaalse 

sättumuse, poliitiliste veendumuste, rassi, religiooni või muu 

sarnase alusel), seksuaalset või muud liiki personaalset 

ahistamist ega solvavat käitumist. Me ei salli ka mingisugust 

sotsiaalselt ebakohast käitumist, hirmutamist, vägivalda või 

sellega ähvardamist. 

 

 

Vastutustundlik juhtimine 

 
Meie juhtide roll eeskujuna ja juhtimiskultuur on meie 

eeskirjade järgimise tavade lahutamatu osa. 

Ootame oma juhtidelt vastutuse võtmist oma töötajate eest ja 

ärieesmärkide saavutamist ausal teel. 

Juhtide endi käitumine peab kajastama seda, mida nad 

ootavad töötajatelt. 

 
 

Grupina on meie eesmärgiks ... 

 
... edendada grupis mitmekesisust ja sellele vastavalt 

käituda, nii ettevõttesiseselt kui ka avalikkuse ees; 

... et juhid oleksid eeskujuks oma kolleegidele ja 

töötajatele.  

 
 

Töötajana tähendab see, et ... 

 
... ma toetan kultuuri, milles kõik tunnustavad ja 

hindavad eetiliselt laitmatut käitumist ning käituvad 

ise vastavalt; 

... kohtlen oma kolleege ning äri- ja müügipartnereid 

õiglaselt ja austusega. 
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Ettevõtte sotsiaalne vastutus 

 
Munich Re juhtpõhimõttest lähtuvalt pühendume oma töös 

väärtuse loomisele riskist. Sel põhjusel astume vastu 

ülemaailmsetele väljakutsetele ning kasutame oma teadmisi, 

kogemusi ja loovust uuenduslike ja jätkusuutlike lahenduste 

pakkumiseks. Me liigume seadusega kehtestatud nõuetest 

sammu edasi ja seame endale sihiks kaugemaleulatuvate 

standardite täitmise. Nende hulka kuuluvad ÜRO ülemaailmne 

kokkulepe (vt lisa), vastutustundliku investeerimise põhimõtted ja 

jätkusuutliku kindlustamise põhimõtted. 

 

 

Keskkonna-, sotsiaalsete ja 

juhtimisalaste aspektide lõimimine 

Võtame süstemaatiliselt arvesse keskkonnaalaseid, sotsiaalseid 

ja juhtimisalaseid aspekte kogu väärtusahela ulatuses – alates 

kindlustuslepingute sõlmimisest ja kindlustustehingutest kuni 

varade juhtimiseni. 

 
Praktiseerime proaktiivset keskkonnajuhtimist, et vähendada 

oma süsinikujalajälge. Samuti toetame haridus-, sotsiaalseid ja 

kultuurilisi projekte oma eri asukohtades üle maailma. Selle 

tegevuse eesmärgiks on tugevdada meie töötajate, klientide 

ning äri- ja müügipartnerite usaldust meie vastu. Et vähendada 

võimalikku negatiivset mõju, mida meie tegevus võiks 

põhjustada ühiskonnale, keskkonnale ja meie mainele, oleme 

loonud igas ärivaldkonnas eraldi komitee või organi, millega 

töötajad saavad ja peavad kahtluse korral konsulteerima. 

 
 

Grupina on meie eesmärgiks ... 

 
... panustada oma käitumisega positiivselt keskkonda ja 

ühiskonda; 

... jälgida jätkusuutlikus majandusarengus keskkonna-, 

sotsiaalseid ja juhtimisalaseid põhimõtteid; 

... aidata kaasa ühiskondlike probleemide lahendamisele, 

rahastades projekte ja töötades koos partneritega üle 

maailma. 

 
 

Töötajana tähendab see, et ... 

 
... ma arvestan oma töös keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja 

juhtimisalaste aspektidega; 

... konsulteerin vastavate organitega, kui meie maine on 

ohus; 

... minu tööalased otsused toetavad aktiivselt meie 

kliima- ja keskkonnaeesmärke. 
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Vastutustundlik lähenemine 
 
 
 

 

Annetuste ja sponsorluse korrektne 

käsitlemine 
 
Annetused on Munich Re ettevõtete vabatahtlik panus 

kas rahalises või mõnes muus vormis. 

Me ei võta annetusi tehes vastu soodustusi ega 

vastuteeneid – annetused väljendavad üksnes meie 

panust ühiskonda. 

 
Samal ajal on vastutasuks osutatavad teenused üheks 

sponsorluse iseloomulikuks tunnusjooneks. 

 
Annetuste tegemisel ja sponsorluse korral tuleb järgida 

asjaomaseid ettevõttespetsiifilisi standardeid ja 

sisereegleid. 

 

 

Väliskommunikatsiooni reeglite 

järgimine 

Ainult Munich Re ettevõtete juhid või selgelt volitatud 

töötajad võivad väljastada ametlikke teadaandeid või 

suhelda meedia ja aktsionäridega. Kõik välised päringud 

tuleb edastada sellistele volitatud töötajatele. 

 
Sama kehtib ka järelevalve- või ametiasutustele 

väljastatavate teadaannete kohta. Nimetatud 

institutsioonidega suhtlemine võib toimuda ainult 

vastutavate töötajate kaudu. 

 
Me austame ja kaitseme isiklikke õigusi, privaatsust ja 

väljendusvabadust. Siiski peavad töötajad olema teadlikud, et 

neid võidakse pidada ettevõtte esindajateks ka töövälisel ajal. 

Seetõttu eeldame, et töötajad hoiavad oma käitumisega 

ettevõtte kuvandit ja mainet ülal ka väljaspool tööaega. 

 
Igaüks, keda peetakse avalikkuse silmis – näiteks 

tooteesitlustel ja seminaridel või sotsiaalmeedias – Munich 

Re esindajaks ilma, et teda oleks selleks volitatud, peab 

selgelt väljendama, et ta tegutseb eraisikuna. 

 
Samuti tuleb järgida kehtestatud ettevõttespetsiifilisi 

lisanõudeid ja sisereegleid. 

 
 

Grupina on meie eesmärgiks ... 

 
... järgida annetuste tegemisel ja sponsorluses kõiki 

sisereegleid; 

... aktiivselt ja tõhusalt kommunikeerida olulist teavet 

välisadressaatidele ning pakkuda professionaalseid 

kontaktpunkte. 

 
 

Töötajana tähendab see, et ... 

 
... ma järgin annetuste või sponsorluse kinnitamisel 

kehtestatud reegleid ning konsulteerin kahtluse korral 

vastutavate isikutega; 

... väliste osapooltega suhtlemisel mõtlen alati, millist teavet 

ma saan ja tohin avaldada;  

... delegeerin alati ametlikud teadaanded volitatud 

töötajatele ja ei avalda neid ise. 
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Vastutustundlik lähenemine 
 
 
 

 

Maksuseadused 

 
Munich Re näeb ennast seaduskuuleka, läbipaistva ja 

usaldusväärse maksumaksjana. Kõik Munich Re-le 

arvestatud maksud ja kohustused, nii siseriiklikud kui ka 

rahvusvahelised, kuuluvad tasumisele. 

Teeme omalt poolt kõik, et hoida ametiasutuste ja 

avalikkuse ees Munich Re head mainet vastutustundliku ja 

tõsiseltvõetava maksumaksjana. 

 
Samuti tuleb järgida kehtestatud ettevõttespetsiifilisi 

lisanõudeid ja sisereegleid. 

 
 

Grupina on meie eesmärgiks ... 

 
... et töötajad järgiksid maksukohustuste täitmiseks 

kehtivaid maksueeskirju. 

 
 

Töötajana tähendab see, et ... 

 
... ma olen kursis maksuteemadega, mis minu 

töövaldkonnas üles kerkivad; 

... õpin tundma maksuriske; 

... järgin maksualaseid sisereegleid; 

... minu käitumine aitab kaasa ettevõtte võimekusele 

maksta makse õigeaegselt ja õiges summas; 

... kahtluse korral võtan viivitamatult ühendust grupi 

maksuosakonnaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munich Re vara kaitse 

 
Munich Re vara hõlmab lisaks materiaalsele omandile ja 

kaupadele ka immateriaalset vara. Siia alla kuuluvad 

intellektuaalomand, ettevõttesiseselt arendatud 

tarkvaratooted ja töötulemused. 

 
Kõik töötajad vastutavad ettevõtte vara eest, mida tohib 

kasutada üksnes seaduslikul äriotstarbel ning mitte mingil 

juhul ebaseaduslikel eesmärkidel. Töötajad peavad ettevõtte 

vahendite, bürootarvete, info- ja sidetaristu ning välise 

oskusteabe kasutamisel järgima asjaomaseid 

ettevõttespetsiifilisi standardeid ja sisereegleid. Ettevõtte vara 

kasutamine isiklikuks otstarbeks on lubatud ainult juhtudel, 

mis on selgesõnaliselt määratletud asjaomaste eeskirjade, 

reeglite või erikokkulepetega. 

 
 

Grupina on meie eesmärgiks ... 

 
... kaitsta Munich Re vara ja eriti intellektuaalomandit. 

 
 

Töötajana tähendab see, et ... 

 
... ma kasutan mulle usaldatud ettevõtte vara hoolikalt ja 

kaitsen seda eelkõige lubamatu ligipääsu ja varguse 

eest; 

... järgin ettevõttespetsiifilisi reegleid tööandja vara 

kasutamise kohta; 

... järgin meie tegevuskohtade ja hoonete kaitsmise 

reegleid ega anna võtmeid või sissepääsukoodi 

kolmandatele isikutele; 

... jälgin, et külalistel oleks meie kontoris viibimise ajal 

saatja; 

... teavitan kõigist varaga seotud turvaprobleemidest või 

kahtlasest tegevusest oma juhte või vastutavaid 

isikuid. 
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Vastutustundlik lähenemine 
 
 
 

 

Rikkumistest teatamine 

 
Töötajad peavad teavitama oma juhte või vastutavaid isikuid 

seaduste, sisereeglite või tegevuseeskirja sätete rikkumisest, 

eriti pettusest, altkäemaksust, bilansis valeandmete 

esitamisest ning muudest sarnastest kuritegudest. Töötajad 

saavad pealtnähtud tegevusest teavitada ka ettevõtte 

ombudsmani (kui see on olemas) või elektroonilise 

rikkumistest teatamise portaali kaudu (juhul, kui ettevõte on 

selle üles seadnud). Rikkumistest teatamise portaal 

võimaldab kasutajatel teavitada vastavuskontrolli 

anonüümselt. Töötajatel on vabadus teavitada sellistest 

juhtumitest vastutavaid järelevalve- või ametiasutusi, 

sõltuvalt juhtumist. 

 
Kõiki teavitusi käsitletakse konfidentsiaalselt. Kui rikkumise 

kohta tekib põhjendatud kahtlus, võib vastavuskontrolli 

osakond kaasata uurimisse ka siseauditi funktsiooni või – 

sõltuvalt juhtumist – andmekaitse- või rahapesuametnikke või 

muid kompetentseid isikuid, säilitades samal ajal saadud 

teabe konfidentsiaalsuse. 

 
 

Grupina on meie eesmärgiks ... 

 
... selgitada kõik rikkumised täielikult välja; 

... julgustada töötajaid meid rikkumistest teavitama; 

... kaitsta rikkumisest teavitanud töötajaid. 

 
 

Töötajana tähendab see, et ... 

 
... ma teavitan igast põhjendatud kahtlusest 

ebaseadusliku tegevuse või sisereeglite 

rikkumise kohta oma juhte või vastutavaid 

isikuid; 

... rikkumistest teatamiseks saan kasutada eri kanaleid (s.o 

rikkumistest teatamise portaal, ombudsman). 

 

 

 

 

 

Üleastumistega tegelemine 

 
Õigusnormide või käesoleva eeskirja rikkumine võib 

kahjustada Munich Re ja selle ettevõtete mainet. Peale 

selle võivad kirjeldatud juhtumid tuua kaasa avalikke 

karistusi (trahvid, sekkumine meie äritegevusse). 

 
Töötajad, kes kas tahtlikult või hooletusest rikuvad 

sisereegleid või käesolevat eeskirja, eiravad oma 

töölepingulisi kohustusi ja neile võidakse määrata 

distsiplinaarkaristus, mille hulka kuulub ka töölepingu 

lõpetamine. 

Kõik karistused määratakse proportsionaalsuse ja 

mittediskrimineerimise põhimõtte alusel. 

 
 

Grupina on meie eesmärgiks ... 

 
... karistada üleastumisi põhjendatult ja korrektselt; 

... kaitsta töötajaid, kes heas usus rikkumistest 

teavitavad. 

 
 

Töötajana tähendab see, et ... 

 
... ma olen täielikult teadlik, et üleastumisi, 

õigusnormide ja Munich Re sisereeglite rikkumisi 

uuritakse ja nende eest karistatakse erandeid 

tegemata; 

... ma ei pea kartma karistust, kui teavitan heas usus 

kahtlasest tegevusest. 
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Vastutustundlik lähenemine 
 
 
 

 

Töötajate kaitsmine 

 
Töötajale, kes heas usus rikkumisest teavitab, ei tulene 

sellest mingeid negatiivseid tagajärgi. See kehtib loomulikult 

ka juhul, kui selgub, et teavitus ei olnud põhjendatud. 

 
Rikkumisest teavitajat võib karistada ainult juhul, kui ta 

algusest peale teadis või oleks pidanud teadma, et 

esitab valekaebuse. Karistus võidakse rikkumisest 

teavitajale määrata ka siis, kui ta saab hiljem aru või 

oleks pidanud aru saama, et teavitus oli vale, kuid ei 

informeeri sellest viivitamatult vastutavaid isikuid. 

 

 
Alusetult süüdistatud töötaja on kaitstud igasuguste negatiivsete 

tagajärgede eest. 
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1 „Munich Re (grupp)” tähendab 

Münchener Rückversicherungs-

Gesellschaft Aktiengesellschafti 

asukohaga Münchenis ja kõiki selle 

sidusettevõtteid Saksamaa 

aktsiaseltside seaduse (AktG) § 15 ja 

järgnevate paragrahvide kohaselt. 

 

Lihtsuse huvides lühendatakse nimetus 

Munich Re (grupp) kas grupiks ja/või 

Munich Re-ks. Selles kontekstis 

tähendab Munich Re alati gruppi, mitte 

üksnes edasikindlustuse segmenti. 

 
2 Selles tegevuseeskirjas kasutatuna 

tähendab termin „töötajad“ nii mees- 

kui ka naissoost töötajaid, sealhulgas 

juhtkonda ja juhatuse liikmeid. 

Lihtsuse huvides viitame edaspidi 

lihtsalt töötajatele. 

 
3 Termin „vastutavad isikud“ selle sätte 

tähenduses hõlmab kohalikke 

vastavuskontrolli üksusi, grupi 

vastavuskontrolli osakonda, kohalikke 

siseauditi funktsioone, grupi siseauditi 

osakonda ja Munich Re (grupi) 

ombudsmani. 

 
4 Selles tegevuseeskirjas tähendab 

„vastavuskontroll“ konkreetses 

ettevõttes olevat vastavuskontrolli 

üksust. 

Kahtluse korral tuleb võtta ühendust 

grupi vastavuskontrolli osakonnaga. 
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