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1.1 Célok
A CEVA ("a Vállalat") irányelve, hogy minden üzleti és egyéb tevékenysége mindenkor megfeleljen az alkalmazandó törvényeknek és

előírásoknak, hogy megfeleljen a belső és külső érdekeltek elvárásainak. Jelen Globális Antikorrupciós Irányelv (az “Irányelv”) célja, hogy

biztosítsa a Vállalat munkatársainak és képviselőinek megfelelőségét az antikorrupciós törvényeknek világszerte. A CEVA Megfelelőségi és

Etikai Osztályának (C&E) programja keretet nyújt a vesztegetésellenes célok meghatározásához, felülvizsgálatához és eléréséhez.

1.2 Alkalmazás
Ez a szabályzat a Vállalat valamennyi régiójára és üzletágára, alkalmazottjára és képiselőjére vonatkozik akik a Vállalat nevében

tevékenykednek. Ezen irányelvet szigorúan be kell tartani, kivéve, ha annál szigorúbb jog létezik abban az országban, ahol az adott személy

dolgozik.

1.0 BEVEZETÉS

1.3 Antikorrupciós megfelelés funkció
A CEVA átruházta vesztegetésellenes irányítási rendszerének vezetését a CEVA Megfelelési és Etikai Osztálya számára. A CEVA Vezető

Megfelelőségi Tisztje jogosult független és felelős döntések meghozatalára Antikorrupciós ügyekben.

1.4 A CEVA elkötelezett a folyamatos fejlesztés iránt
A CEVA nem tolerálja a korrupciót. Ezért a CEVA C&E időszakosan felülvizsgálja az irányelvet ezzel biztosítva, hogy megfeleljen minden új

Antikorrupciós törvénynek azokban az országokban, melyekben üzleti tevékenységet folytatunk. A CEVA C & E felügyeli és ellenőrzi a CEVA

vesztegetésellenes irányítási rendszerét a fejlesztési lehetőségek azonosítása érdekében.
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2.1 Mi a korrupció?
A korrupció hatalommal való visszaélés magánjellegű nyereségért cserébe.

2.2 Mi a megvesztegetés?
Felajánlani, ígérni, adni, elfogadni vagy kérni bármilyen indokolatlan előnyt (ez lehet pénzbeli vagy nem pénzbeli), közvetett vagy közvetlen és

független helyszín(ek) től, ellentétes a törvénnyel, ösztönzőként vagy jutalomként szolgál azon személy számára, aki a megvesztegető akarata

szerint cselekszik vagy tartózkodik valamilyen cselekedettől.

2.0 KORRUPCIÓ ÉS VESZTEGETÉS
A korrupció kárt okoz a társadalmakban és aláássa a tisztességes kereskedelmet. A kormányok szerte a világon megpróbálják eltörölni a

vesztegetést és a korrupciót, a CEVA is elkötelezett erre.

Egyszerűen: a CEVA tiltja a vesztegetés és a korrupció minden formáját. Nem nyújtunk vagy fogadunk el olyan értéket, amely akár csak úgy

tűnhet, hogy helytelenül befolyásolja a döntésünket vagy valaki másét. Ehelyett ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és szabályozóinkkal tisztességes

és egyenes módon üzletelünk. Együttműködünk a korrupcióra vonatkozó törvényekkel, amelyek megfelelnek üzleti és nemzetközi elveinknek,

mint például az Az Egyesült Államok Külföldi Korrupciós Gyakorlatáról Szóló Törvény (FCPA), a UK Vesztegetési Törvény, az Egyesült

Nemzetek Globális Szerződése, Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Megvesztegetés Ellenes Egyezménye és más megfelelő

korrupcióellenes törvényeknek és szabályok.

Kérdés: Saját országomban megszokott gyakorlat, hogy a vámtisztviselők pénzt kapnak annak érdekében, hogy 

elhagyják a rakomány ellenőrzését, amely egyébként a helyi törvények értelmében kötelező lenne. Ezek a 

kifizetések a CEVA-politika alapján megengedettek?

Válasz: Egyáltalán nem, mivel ilyen kifizetésekre azzal a szándékkal kerül sor, hogy megakadályozzák a 

vámtisztviselők feladataik ellátását, ez vesztegetésnek tekintendő.

Kérdés: Van egy olyan ügyfelünk, amely olyan vállalat, ami részben a kormány tulajdonában van, szeretném 

meghívni a képviselőjét vacsorára, ez rendben van?

Válasz: Tekintettel arra, hogy az ügyfél képviselője kormányzati tisztviselő az Antikorrupciós törvények szerint a 

vacsora meghíváshoz engedélyt kell kérned a CEVA Megfelelőségi és Etikai Osztályától. A Megfelelőségi és Etikai 

Osztály által megkövetelt körülményektől és egyéb információktól függően ez a szórakoztatás jóváhagyható.
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2.3 Köztisztviselők

A CEVA tiltja a "köztisztviselőnek" közvetlenül vagy közvetve kínált, kifizetett vagy ígért pénzeket, vagy bármilyen értéket üzleti tevékenység

megszerzése vagy megtartása, vagy helytelen előny biztosítása céljából.

A UK Vesztegetési Törvény alapján szigorú felelősségbiztosítási rendelkezés van érvényben, ami azt jelenti nincs szükség arra, hogy

bizonyítsuk, hogy a vállalat rosszhiszeműen vesztegetni akart, vagy hogy hanyag volt a vesztegetés megállapításához.

A “köztisztviselő” az alábbiakat jelenti:

• bármely külföldi, nemzeti, helyi vagy önkormányzati tisztségviselő vagy alkalmazott, akár megválasztott, akár kinevezett;

• bármely személy, aki hivatalos minőségben jár el, vagy bármely kormány nevében eljárva közszolgálati feladatot lát el;

• bármely nemzetközi szervezet, például az ENSZ vagy a Világbank tisztviselője vagy alkalmazottja;

• jogalkotó szervezet tagja, bíró, vámtisztviselő, vagy adózási tisztviselő;

• politikai pártok, tisztségviselőik és közhivatalnokok;

• állami tulajdonban lévő vagy állami tulajdonú kereskedelmi vállalkozások alkalmazottai.

Bővebb információ a CEVA Kapcsolatok Jelentése vagy Szolgáltatás, mint Kormánytisztviselő Irányelvekben.

Kérdés: A helyi repülőtéren egy magáncég szerződött kormányzati ügynökséggel, a feladatok ellátására. Nem 

vagyok benne biztos, hogy ők akkor kormánytisztviselők vagy nem. Mit kell tennem?

Válasz: Általánosságban elmondható, hogy ha nem vagy biztos benne, óvatosságból azt feltételezed, hogy

kormányzati tisztviselő. Ebben az esetben javasolt, a repülőtéren a kezelési szolgáltatásokat nyújtó társaságot úgy

kell kezelni, mintha kormányzati tisztviselő lenne.
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2.4 Könnyítő Kifizetések

Ezt a kifejezést olyan illegális vagy nem hivatalos kifizetésekre használják, amelyet olyan szolgáltatásokért cserébe nyújtanak, amelyeket a

megbízó jogszerűen kaphatna ilyen kifizetés nélkül is. Általában viszonylag kisebb összegű kifizetés kormánytisztviselő vagy igazoló

funkcióval rendelkező személy számára, olyan rutinszerű vagy szükséges intézkedésekért cserébe, mint például vízumkiadás,

munkavállalási engedély, vámkezelés, vagy telefon.

Nem foglalja magában a kormányzati tisztviselő által hozott olyan diszkrecionális döntést, mint például üzleti tevékenység odaítélésére vagy

ellenőrzés megakadályozására vonatkozó döntés, mivel ebben az esetben a fizetés nem könnyítésnek, hanem megvesztegetésnek

tekinthető. A CEVA tiltja a könnyítő kifizetéseket, kivéve, ha közvetlen veszély fenyegeti a személyes egészséget, szabadságot vagy

biztonságot mindaddig, amíg ezek azonnal jelentetésre és megfelelően dokumentálásra kerül. Ezt zsarolási fizetésnek nevezik.

2.5 Jótékonysági és Politikai Hozzájárulások

Úgy végezzük az üzleti tevékenységünket, hogy nem megfelelő jótékonysági és politikai tevékenységek vagy kijelentések ne sértsék a CEVA

legjobb érdekeit. Általában a Vállalat nem avatkozik be politikai kérdésekben, és mindannyiunknak szigorúan követnie kell a pénzügyi

tevékenységekre, az etikára és a politikai tevékenységekre vonatkozó törvényeket és szabályokat, beleértve a lobbizást is. Ezért a karitatív

és politikai hozzájárulással kapcsolatos szabályokat és jóváhagyásokat a CEVA Üzleti Szabályzata határozza meg. Természetesen,

magánemberként mindannyian részt vehetünk politikai tevékenységben, és hozzájárulhatunk saját időnkkel és pénzünkkel. Azonban erre

nem használhatjuk fel a CEVA nevét, pénzét, forrásait és idejét.

Kérdés: Meg kell szerveznem, hogy egy magánvállalat (a kikötő hatósága által kijelölt) alkalmazottai, időben 

kirakodják a konténereket a repülőtéren. Fizethetek ezeknek az alkalmazottaknak 10 USD borravalót nyugta nélkül, 

hogy felgyorsítsam a munkafolyamatot?

Válasz: Nem, az ilyen kifizetés ellentétes lenne a CEVA irányelveivel és néhány ország joghatósága szerint 

vesztegetésnek minősül.
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3.1 Hogyan jelentenek problémát az ajándékok és a szórakozás?

3.0 AJÁNDÉKOK ÉS SZÓRAKOZÁS

Az ésszerű, jóhiszemű ajándékok és szórakoztatás általában elfogadható és szokásos része az üzletnek. Azonban számos lehetőség van arra,

hogy az ajándékok és a szórakoztatás a CEVA, ügyfelei, szállítói és beszállítói számára korrupciós problémákat vethet fel, ha nem vagyunk

óvatosak:

• A drága, bőséges és gyakori ajándékok és a szórakoztatás gyakran csak rosszul álcázott kenőpénzt jelent. Az ajándékozó

megpróbálhatja "megvásárolni" a kedvező döntést.

• Még a kisebb értékű ajándékok és a legjobb szándékkal nyújtott szórakozás is teremthet érdekellentétet: például ahelyett, hogy

objektív döntést hoznál arról, hogy melyik eladó kínálja a legjobb szolgáltatást a CEVA-nak, lehet, hogy inkább egy olyan vállalkozó

mellet döntesz, aki kellemes vacsorára vitt. Bővebb információért az Érdekellentétekről, kérjük olvasd el az Üzletviteli Kódexünket.

• Sok vállalat politikája megtiltja alkalmazottai számára, hogy ajándékokat és szórakozást kapjanak. Ezért hiába jó szándékú a gesztus,

az ajándékozás kellemetlen helyzetbe hozhatja az ügyfélkapcsolatokat.

• Végül, ha az ajándék vagy a szórakoztatás nem is túl nagy és ha mindenki a legjobb szándékkal rendelkezik, akkor is az ajándékok

és a szórakozás gyakran egyszerűen rosszul néz ki. Más kereskedők, beszállítók, ügyfelek és mások is láthatják amit adtál vagy

kaptál, és megkérdőjelezték annak etikáját és integritását.Ha új szerződést kötöttél egy olyan vállalkozóval, aki szép nyaralást adott

neked, az hogyan néz ki?

A korrupció és a megvesztegetés elkerülésének egyik legfontosabb módja, hogy legyünk óvatosak az általunk adott és

fogadott ajándékokkal és szórakozással. Ne feledd, hogy az ügyfelektől kapott vagy az ügyfeleknek nyújtott

szponzorálást ajándéknak kell tekinteni.

Általában a korrupció nem annyira nyilvánvaló, mint átadni valakinek egy teli pénztárcát egy titkos helyen. Ehelyett

gyakran fokozatosabb és kifinomultabb.
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3.2 Mik a szabályok?
A CEVA-nál kizárólag átláthatóan versenyzünk az üzletért és az érdemek alapján nyerünk üzletet a CEVA legjobb érdekei szerint- nem pedig

helytelen személyes előnyök szerzése vagy nyújtása által. Nem lehetnek hatással ajándékok, szórakoztatás vagy semmilyen egyéb előny a

jelenlegi vagy jövőbeni üzleti kapcsolatainkra. Ezek az ajándékok, ha korrupt szándékkal adják, befolyásolhatják objektivitásunkat, vagy

létrehozhatnak észlelt előnyt vagy preferenciális kezelést. Semmit sem szabad adnunk, vagy felajánlunk üzletfelek számára: nem kaphatunk

vagy adhatunk ajándékokat és szórakoztatást. Soha ne kérj ajándékot egy eladótól, beszállítótól vagy bárki mástól magadnak, barátaidnak

vagy családtagjaidnak.

Ésszerű, ritka ajándékok és névleges értékű szórakozás rendben vannak. Azonban nem adhatók vagy fogadhatók cserébe üzleti előnyök,

korrupt szándékkal, vagy akár ha csak úgy tűnik. Az ajándékok és szórakoztatási határértékek a következők:

• Általános szabály, hogy az 100 USD vagy annál kevesebb értékű ajándék rendben van, amennyiben nem érint kormánytisztviselőt;

• Minden ami több, mint 100 USD értékű, de nem érint kormánytisztviselőt, felettes engedélyhez kötött;

• Minden, ami meghaladja a 250 USD-t, de nem érint kormánytisztviselőt, a Megfelelőségi és Etikai Osztály engedélyéhez kötött.

• Ne fizesd ki a partnerek utazási költségeit (és ne hagyd, hogy ők fizessék a tiédet) a Megfelelőségi és Etikai Osztály engedélye

nélkül.

• További részletekért tanulmányozd az Ajándékok és Szórakoztatás Irányelveit.

Kérdés: Elfogadható, hogy meghívjam az üzleti partnerem vacsorára?

Válasz: Igen, az ésszerű szórakoztatás elfogadott és legális része az üzleti tevékenységnek, és a CEVA lehetővé

teszi ezt mindaddig, amíg azt az ügyfél szabályzata is megengedi. Ha az értéke 250 USD vagy annál nagyobb,

kérjük, hogy az ügyfél meghívása előtt kérj jóváhagyást a Megfelelőségi és Etikai Osztálytól.
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4.0 KÖNYVELÉSI ELŐÍRÁSOK
A CEVA valamennyi könyvelését, nyilvántartását és számláit ésszerű részletességgel meg kell őrizni, és

tisztességesen tükrözniük kell az összes ügyletet és rendeltetést. A CEVA tiltja a Vállalat könyvelésében lévő

bármilyen tranzakció hibás jellegét vagy elmulasztását.

A CEVA továbbá megtilt minden hamis vagy félrevezető bejegyzést a CEVA könyvelésében vagy nyilvántartásában.

Megtiltjuk a Vállalat alkalmazottainak és képviselőinek, hogy olyan cselekedetekben vegyenek részt, amelyek

félrevezető bejegyzéseket eredményeznének.

Nem keletkezhet nem nyilvános vagy nem rögzített pénzeszköz vagy vagyon.

5.0 KAPCSOLATOK HARMADIK FÉLLEL
Számos esetben a harmadik felek (ügynökök, tanácsadók vagy vegyes vállalatok - kollektív "képviselők") az üzleti

tevékenység lényeges elemei. A képviselőket általában a Vállalat azért a szakértelmükért és szolgáltatásaikért alkalmazza.

A korrupcióellenes törvények tilalma magában foglalja a képviselők jogellenes magatartását a vállalat nevében. A Válallatnak

ügyelnie kell arra, hogy elkerülje a képviselők részvételével járó olyan helyzeteket, amelyek az antikorrupciós törvények

megsértéséhez vezethetnek.

Kérjük, tekintsd át a Harmadik Fél Megfelelőségi Irányelveit, amely meghatározza, hogy milyen ügyletekre kell külön

figyelmet fordítani a harmadik felek tekintetében.
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6.1 Hogyan kell jelenteni?

6.0 JELENTÉS ÉS KEZELÉSI ELJÁRÁSOK

Íme néhány mód, hogy hogyan jelenthetsz- használhatod bármelyiket, amely neked kézenfekvőbb. Bővebb információ a Forródrót Jelentési Folyamat–

ban található.

• Vezetés. Jelentsd a felettesednek, amennyiben ő nem érintett az ügyben és te is kényelmesen érzed magad a szituációban. Vagy jelents a

vezetőség bármely másik tagjának ha azt hatékonyabbnak gondolod.

• Jogi, Megfelelési és Etikai Osztály, vagy a Humánerőforrás képviselője. Amennyiben kellemetlennek érzed, hogy a felettesednek jelents,

kérj segítséget valamelyik szakértőnktől. A CEVAnet a legfrissebb kapcsolattartási információkat tartalmazza az összes Jogi, Megfelelőségi és

Etikai munkatársakhoz, beleértve a Vezető Jogi Tisztviselőt és Felelős Tisztviselőt, a Globális Megfelelőségi Igazgatót és az Emberi Erőforrás

képviselőit.

• Megfelelőségi forródrót. A szabályzat megsértéseit vagy feltételezett megsértését is be lehet jelenteni a Megfelelőségi Ügyfélszolgálaton.

• Online jelentés. Amennyiben online szeretnél bejelentést tenni, webes bejelentési felületet is biztosítunk:

CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.

Arra bátorítunk, hogy gyanított szabálysértés bejelentése esetén add meg a neved és annyi információt amennyit csak tudsz az ügyben.

Ugyanakkor ha szeretnél anonim maradni azt is megteheted, ha a helyi törtvények megengedik, és amennyire lehet bizalmasan kezeljük

bejelentésed. Bármely módon thetsz bejelentést, amelyik neked kényelmesebb.

Amennyiben úgy érzed, hogy az ügyet nem kezelik megfelelően jelents újra, vagy próbálj meg egy másik jelentési módszert.

A CEVA elítési a megtorlás bármilyen formáját (közvetett vagy közvetlen) azon személy ellen, aki bejelentést tesz egy szabálysértés ügyben,

vagy aki nem hajlandó részt venni, vagy elutasít minden olyan tevékenységet, amelyről ésszerűen úgy ítéli meg, hogy a megvesztegetés

kockázata áll fenn.

Elvárjuk és arra ösztönözzük az alkalmazottakat, hogy jelezzék a jogsértéseket és a gyanított jogsértéseket, és

működjenek együtt a Vállalattal a hozzájuk intézett kérdésekben. Valójában, ahol a törvény megengedi, megköveteljük az

alkalmazottaktól, hogy ezt tegyék. Ha jelented nekünk problémákat, valóban segítesz a Vállalatnak a problémák megfelelő

kezelésében, és biztosítani, hogy a vállalatot megfelelően üzemeltetjük.
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6.2 Milyen következményekkel jár a meg nem felelés?

Az Antikorrupciós törvények betartásának elmulasztása drága, időigényes és elvonja figyelmünket az üzleti céloktól.

A CEVA-t mint vállalatot és a CEVA-alkalmazottakat egyénileg keményen megbírságolhatják, néha a különböző országokban egyidejűleg

alkalmazva különböző országok Antikorrupciós szabályozásait. Ezen túlmenően, valamint a felmerülő egyéb pénzügyi terhek miatt az

egyéneknek esetenként számolniuk kell a bebörtönzéssel is és egyéb korlátozásokkal, amelyeket adott országok jogi eljárásai előírnak.

A CEVA-nál, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett és teljes mértékben megengedett mértékben, a CEVA Globális Korrupció Elleni

Szabályzatának megsértése, valamint a CEVA Üzleti Magatartási Kódexe vagy más politikák és eljárások megsértése fegyelmi eljárást

eredményezhet, ideértve a lehetséges felmondást is.

A CEVA-nál, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett és teljes mértékben megengedett mértékben, a CEVA Globális Antikorrupciós

Irányelveinek megsértése, valamint a CEVA Üzletviteli Kódexének vagy más irányelvek és szabályok megsértése fegyelmi eljárást

eredményezhet, ideértve a lehetséges felmondást is.

Kérdés: Vezetői szerepen van. Az egyik alkalmazott a csapatban úgy döntött, hogy jelenti az aggodalmait nekem

egy másik alkalmazott lehetséges szabálysértésével kapcsolatban. A rendelkezésre álló bizonyítékok nagyon

meggyőzőnek tűnnek, úgyhogy úgy döntök, hogy beszélgetek az adott munkavállalóval, és meglérem őt, hogy

állítsa le a kötelességszegést. Ez így helyes?

Válasz: Nem, még ha bizonyítékok meggyőzőnek is tűnnek, ne vonj le következtetéseket és ne cselekedj

egymagad. Ehelyett jelentsd a Megfelelési és Etikai Osztálynak, hogy ők alaposan kivizsgálhasság az ügyet.

Amennyiben a Megfelelési és Etikai Osztálynak szüksége van a segítségedre, jelezni fogják.
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7.0 DOKUMENTUM ELLENŐRZÉS

Cím: A CEVA Globális Antikorrupciós Irányelvei

Date: 2017. május 1.

Szerző és Beosztása: Liliana Arimany, Global Compliance Director

Revízió szám: 20170101

Formátum: PowerPoint és PDF

Nyelvek: arab, bolgár, egyszerűsített kínai, kínai, cseh, holland, angol, francia, német, magyar, olasz, japán, koreai, maláj, lengyel, portugál,

portugál (brazil), román, szlovák, spanyol, tagalog, thai, török és vietnami.

Szoftver Verzió: Adobe Acrobat Pro

Média: Elektonikus

Ellenőrző Személy Neve és Beosztása: Dawn Wetherall, Chief Compliance Officer

Jóváhagyó Személy Neve és Beosztása: Xavier Urbain, Chief Executive Officer and the Board of Directors
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8.1 Irányelvi Összefoglaló
• Nincs megvesztegetés a közszférában.

• Nem vállaljuk semmilyen formában a kormánytisztviselők megvesztegetését.

• Nincs könnyítő Kifizetés.

• A megkönnyítéshez szükséges kifizetések kis összegű, kormányzati tisztviselők számára történő kifizetések, célja, hogy rutinszerűen (vagy

gyorsabban) dolgozzanak.

• Nincs megvesztegetés a ptivát szféraában.

• Nem vállalunk "kereskedelmi" vagy magánszektorbeli megvesztegetést. Például nem fizetünk "visszadobásokat" a privát, kereskedelmi ügyfeleknek az

üzletszerzéshez. Tehát, függetlenül attól, hogy a kormány részt vesz-e benne vagy sem, nem szabad vesztegetni.

• Nem fogadunk el kenőpénzt.

• Nem fogadunk el semmilyen kenőpénzt vagy nem megfelelő kifizetést. Például nem fogjuk elfogadni nem megfelelő ajándékot ügyfelektől, abból a

célból, hogy elnyerjék az üzletet. Az ajándékok elfogadásának küszöbértéke nagyon alacsony és a legjobb gyakorlat az, ha teljes mértékben kerüljük

az ajándékokat.

• Nincsenek egyéb helytelen befolyások vagy ösztönzők.

• Nem adunk, nem kínálunk és nem fogadunk el egyéb megvesztegetési formákat, például személyes szívességet az ügyfél kulcsfontosságú

döntéshozójának, akik odaítélhet egy üzletetnekünk, adományozni egy kormányzati tisztviselő kedvenc jótékonysági szervezetének, beleegyezni

abba, hogy egy kormányzati tisztviselő lányát felvegyék a CEVA-hoz, hogy hatással legyen az üzleti döntésekre, illetve semmi egyéb hasonlót. Légy

óvatos és tudatos az "engedményekkel" vagy a "kedvezményekkel”, hogy azok ne befoolyásolják rosszul a szolgáltatások nyújtását vagy fogadását.

Ha bármilyen kétely merülne fel a fentiekkel kapcsolatban a Jogi / Megfelelőségi és Etikai Osztály segítséget nyújt.

• Köztiszviselőkkel való kapcsolat.

• Ha van kapcsolatod vagy rokonságban vagy egy kormánytisztviselővel tudnunk kell róla, hogy megfelelő lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy

elkerüljük a korrupt eseményeket. Bővebb információ a CEVA Üzleti Szabályzatában a Kapcsolatok Jelentése vagy Szolgáltatás, mint

Kormánytisztviselő bekezdésben.

• Kellő gondosság.

• A Vállalat Harmadik Fél Megfelelőségi Irányelveit követjük, hogy értékeljük a harmadik felek ügynökeit, partnereit és alvállalkozóikat annak biztosítása

érdekében, hogy azok olyan cégtípusok, mellyek nem ütköznek CEVA üzleti tevékenységével és magas etikai normáival, különösen a korrupcióra és

megvesztegetésre vonatkozólag.

• Ajándékok és Szórakozás.

• Indokoltnak kell lenniük és meg kell felelniük az Ajándékok és Szórakoztatás Irányelveinek. A 250 USD-t meghaladó összegeket, illetve a kormányzati

tisztviselők bevonását előzetesen jóvá kell hagynia a Megfelelőségi és Etikai Osztálynak.

8.0 ÖSSZEGZÉS
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Quiz

Click the Quiz button to edit this object
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8.3 Alkalmazottaknak

 CEVA Üzleti Szabályok

 Üzleti Magatartási Kódex *

 Megfelelőségi Forródrót Telefonszámok

 Ajándékozási és Szórakoztatási Irányelvek

 Forródrót Bejelentési Eljárás

 Kapcsolatok Jelentése vagy Szolgáltatása, mint Kormányzati Tisztviselő

 A Harmadik Fél Megfelelőségének Irányelvei

Linkek a CEVA irányelvek támogatásához

* A CEVA hálózatán kívül elérhető

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CEVA%20Business%20Rules.pdf
http://www.cevalogistics.com/investors/governance-information/COBC
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ComplianceHotline.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Guidelines%20on%20Gifts%20and%20Entertainment%20Dec%2015_FINAL.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/CCCRP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/PRRSGO.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CDDP.pdf



