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Scrisoare către colegi 
 

Am plăcerea de a vă prezenta Codul de conduită al Willis Towers 
Watson (WTW). „Codul”, astfel cum îl vom denumi în continuare, este 
un ghid important privind modul în care ne desfășurăm activitățile ca 
WTW. În acest cod sunt detaliate comportamentele pe care ar trebui 
să le adoptăm cu toții - comportamente pe care le-am încurajat și 
apreciat întotdeauna. 

 
Vă încurajez să citiți Codul, chiar dacă este posibil ca anumite 
secțiuni să nu se aplice rolului dvs. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să 
discutați cu managerul sau cu alte resurse enumerate în acest 
document – ele sunt disponibile pentru a vă ajuta. 

 
Citind și urmând dispozițiile Codului, demonstrăm clienților, colegilor, 
acționarilor și comunităților noastre că ne mândrim cu valorile noastre 
în activitățile pe care le desfășurăm, ca fundament pentru tot ceea ce 
facem. Valorile pe care le-am identificat ca fiind ale WTW – orientarea 
către client, lucrul în echipă, respectul, excelența și integritatea – ne 
unesc și se află în centrul companiei noastre. Puteți citi mai multe 
despre ele aici. 

 

John 

https://wtwonline.sharepoint.com/sites/Global/SitePages/Aboutus_Values.aspx
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Codul pe o pagină 
 

 Compania noastră dorește să furnizeze cele mai bune servicii și soluții clienților noștri. Acesta este 
scopul nostru și obiectivul activității dvs., direct sau indirect. Dacă vă place să lucrați cu oameni deosebiți 
pentru a oferi servicii și soluții de înaltă calitate, însoțite de o experiență de livrare a serviciilor de clasă 
mondială pentru clienți, sunteți în locul potrivit. 

 Fiți întotdeauna onești, integri și corecți în tot ceea ce faceți. Întotdeauna. 

 Ne desfășurăm activitatea cinstit, în permanență. Fără mită, compensații ilegale, semnale ascunse, 
înșelătorii, tranzacții ilegale; nimic din toate acestea. Este simplu. Trebuie doar să vă gândiți dacă v-ați 
simți confortabil să vă explicați acțiunile întregii lumi pe o primă pagină a unui ziar internațional. Dacă 
aveți îndoieli, adresați-vă managerului dvs., Departamentului juridic sau Departamentului de conformitate 
și discutați despre situația respectivă. Toate aceste persoane există pentru a vă ajuta să faceți ceea ce 
este corect. Folosiți-le. 

 În toate interacțiunile noastre cu persoane, parteneri de afaceri și terți, inclusiv cu furnizori, insistăm ca și 
aceștia să își desfășoare activitatea cu onestitate, integritate și echitate și cinstit. Comportamentul lor în 
activitățile pe care le desfășoară cu noi și în numele nostru se reflectă asupra noastră. 

 Ați încheiat un acord de confidențialitate sau de neconcurență cu un fost angajator? Onorați-l. 
Acest lucru face parte din integritatea dvs. . 

 Pe piață, vorbim despre valoarea pe care o furnizăm pentru a satisface nevoile clienților, nu în mod 
disprețuitor despre concurenții noștri. 

 Dacă observați ceva, spuneți ceva. Spuneți-i managerului dvs., Departamentului juridic, Departamentului 
de conformitate sau apelați linia telefonică a WTW. Nu tolerăm acțiunile de răzbunare, așadar dacă 
raportați de bună-credință un aspect, indiferent dacă reprezintă sau nu o problemă, veți fi protejat. 

 Veți avea de-a face cu multe informații private și confidențiale aici. Păstrați-le private și confidențiale. 
Partajați informații confidențiale numai pe baza necesității de a le cunoaște, chiar și în cadrul companiei. 
Acestea includ informații despre colegii dumneavoastră și clienții noștri. Vă place să vi se respecte viața 
privată, nu-i așa? La fel și tuturor celorlalți. 

 Oferim sfaturi obiective, imparțiale clienților noștri. Acesta este unul din motivele pentru care ne 
angajează. Un conflict de interese reprezintă orice situație în care suntem implicați în mai multe interese, 
dintre care unul ar putea pune sub semnul întrebării obiectivitatea noastră cu privire la altul. Un conflict 
de interese, sau chiar aparența unui conflict de interese, vă poate provoca dvs. și companiei probleme 
mari. În cazul în care credeți că dvs. sau compania se află, într-o anumită situație, într-un conflict de 
interese, adresați-vă managerului dvs., Departamentului juridic, Departamentului de conformitate sau 
Departamentului de excelență WTW. Vă vor ajuta să gestionați situația. 

 Tranzacțiile bazate pe informații privilegiate sunt tranzacții cu garanții financiare pe baza unor informații 
materiale, care nu sunt făcute publice. De asemenea, ele sunt ilegale. Este posibil să aveți acces la 
informații privilegiate ale WTW sau ale unei companii client în timpul activității dvs. aici. Nu faceți 
tranzacții bazate pe informațiile respective. Și nu le dezvăluiți familiei sau prietenilor dvs., sau oricărei ale 
persoane din afara WTW fără autorizație. 

 Respectăm legile din țările în care ne desfășurăm activitatea, legile internaționale, precum legislația 
privind sancțiunile și controlul exportului, Codul nostru și politicile noastre care susțin Codul. Este una 
dintre atribuțiile dvs. să le cunoașteți și să le respectați. Dacă aveți întrebări despre oricare dintre 
acestea, discutați cu managerul dvs., Departamentul juridic sau Departamentul de conformitate. Vă vor 
ghida în direcția corectă. 
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1. Introducere: Codul WTW 
 

1.1 De ce avem un cod? 

 
Codul nostru reprezintă un ghid și o referință pentru colegii de la WTW care să îi sprijine în procesul de 
luare a deciziilor de zi cu zi. Este, de asemenea, un instrument pentru a încuraja discuțiile privind etica și 
pentru a îmbunătăți modul în care gestionăm dilemele etice și aspectele ambigue cu care ne confruntăm în 
activitatea noastră de zi cu zi. Trimiterile la „colegi” din prezentul Cod ar trebui interpretate ca incluzând toți 
directorii (alții decât directorii societății-mamă, Willis Towers Watson plc – a se vedea punctul 1.2 de mai 
jos), funcționarii și colegii WTW. Willis Towers Watson plc, împreună cu toate filialele și afiliații noștri, este 
denumită în continuare, în mod colectiv, WTW sau „Compania”. 

 
Codul nostru este menit să completeze standardele, politicile și regulile noastre existente, nu să le 
înlocuiască, și astfel conține trimiteri la politicile și procedurile companiei. Aceste politici și proceduri sunt 
accesibile tuturor colegilor prin intermediul intranetului WTW. Compania noastră va continua să elaboreze 
și să actualizeze politicile după cum este necesar. În calitate de indivizi, suntem cu toții responsabili pentru 
revizuirea și respectarea acestora. 

 
1.2 Cine trebuie să respecte Codul? 

 
Codul nostru se aplică tuturor membrilor comunității WTW. Aceasta înseamnă că toți colegii WTW, astfel 
cum sunt definiți mai sus, trebuie să respecte dispozițiile sale. În plus, toate filialele și afiliații noștri – 
precum și toți ceilalți care lucrează cu WTW, cum ar fi contractanții, lucrătorii temporari, terții, agenții și 
furnizorii – trebuie să respecte Codul și politicile conexe. 

 
Următoarele secțiuni se aplică, de asemenea, directorilor societății-mamă, Willis Towers Watson plc: 1.4. 
Respectarea legislației și a reglementărilor; 3.1. Unde (și când) puteți pune întrebări și discuta preocupări; 
3.2. Investigații și consecințele comportamentelor inadecvate; 3.3. Angajamentul privind neaplicarea 
represaliilor al WTW; 6.1. Conflicte de interese; 7.2. Tranzacții bazate pe informații privilegiate și cu titluri 
de valoare; și 9. Scutiri și derogări. 

 

1.3 Responsabilitățile noastre în conformitate cu Codul 

 
La WTW, ne angajăm să ne desfășurăm activitatea cu onestitate, integritate și corectitudine, indiferent de 
locație. Prin urmare, fiecare dintre noi trebuie să analizeze Codul în mod regulat și să integreze 
standardele sale în activitatea noastră de zi cu zi. De asemenea, trebuie să rămânem atenți la 
comportamentele care pot intra în conflict cu Codul, precum și la situațiile care pot duce la comportamente 
ilegale, lipsite de etică sau necorespunzătoare. Dacă observați posibile încălcări, aveți responsabilitatea de 
a raporta ceea ce știți. 

 
Cei care ocupă funcții de conducere la WTW au responsabilități suplimentare pentru asigurarea 
comportamentului etic. Dacă sunteți manager, ar trebui să constituiți un exemplu, utilizându-vă propriul 
comportament ca model pentru alți colegi. Se așteaptă să promovați o cultură a conformității și să fiți atent 
la încălcările reale sau potențiale ale Codului, ale politicilor companiei sau ale legii. 
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Managerii ar trebui, de asemenea, să încurajeze comunicarea deschisă și onestă. A fi manager la WTW 
înseamnă să luați măsuri atunci când vi se aduc în atenție probleme de natură etică și să sprijiniți colegii 
care raportează preocupări cu bună credință. În îndeplinirea acestor responsabilități, managerii ar trebui să 
se simtă liberi să solicite consiliere de la Departamentul de conformitate sau Departamentul juridic. 

 
1.4 Respectarea legislației și a reglementărilor 

 
 WTW își va desfășura activitatea în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile din țările în care 
compania face afaceri. După caz, compania va raporta încălcările de natură penală autorităților 
competente pentru posibile urmăriri penale și va investiga și aborda, după caz, încălcările care nu sunt de 
natură penală. 

 
Acest Cod nu poate descrie toate legile fiecărei țări în care ne desfășurăm activitatea. Cu toate acestea, 
suntem responsabili pentru respectarea legilor țărilor în care facem afaceri. Atunci când există îndoieli cu 
privire la legalitatea unei chestiuni, ar trebui să consultați Codul sau alte politici care pot fi găsite pe 
intranetul WTW sau să contactați Departamentul de conformitate sau Departamentul juridic. 

 
În plus, WTW este responsabilă pentru furnizarea unor informații complete, corecte, exacte, în timp util și 
ușor de înțeles în rapoartele și documentele pe care le depune sau le prezintă Comisiei pentru valori 
mobiliare și burse de valori (Securities and Exchange Commission) și în alte comunicări publice. 

 
1.5 Informații suplimentare 

 
Vă rugăm să rețineți că acest Cod nu este o promisiune de angajare sau serviciu continuu. El poate fi 
modificat în orice moment de către WTW, la discreția exclusivă a companiei. În cazul în care legile locale 
ale țării conțin cerințe obligatorii care diferă de dispozițiile Codului nostru, aceste cerințe vor prevala pentru 
colegii care lucrează în țările respective. 
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2. Valorile WTW 
 

Există cinci valori cheie care modelează modul în care WTW își desfășoară activitatea. Acestea sunt: 
 

 Orientarea spre client: suntem hotărâți să ne ajutăm clienții să reușească. În fiecare interacțiune și 
cu fiecare soluție, acționăm în interesul clienților noștri – străduindu-ne să le înțelegem nevoile, 
respectându-le perspectivele și depășindu-le așteptările. 

 
 Lucrul în echipă: când unul dintre noi vă este repartizat, ne vom ocupa cu toții de dvs. Oferim soluții 

inovatoare și sfaturi de clasă mondială clienților noștri depășind granițele afacerilor, ale zonelor 
geografice și ale funcției. Ne ajutăm reciproc să reușim și să creăm mai multă valoare lucrând 
împreună. 

 
 Integritatea: clienții noștri investesc mai mult decât timpul și banii lor cu noi; ei investesc, de 

asemenea, încredere. Încercăm să câștigăm această încredere în fiecare zi prin profesionalism, 
făcând ceea ce este corect și spunând adevărul. Suntem responsabili în fața organizațiilor și 
persoanelor cu care interacționăm – inclusiv clienții, acționarii, autoritățile de reglementare și unii față 
de ceilalți – pentru acțiunile și rezultatele noastre. 

 
 Respect: ne ascultăm și învățăm unii de la alții. Sprijinim și sărbătorim diferențele, încurajăm o 

cultură favorabilă incluziunii și ne desfășurăm activitatea cu deschidere, onestitate și acordând 
beneficiul îndoielii. Ne gestionăm relațiile, în cadrul companiei și în afara acesteia, cu corectitudine, 
decență și în spiritul unei bune cetățenii. 

 
 Excelență: ne străduim să generăm și să susținem excelența. Mai presus de toate, acest lucru 

înseamnă un angajament ferm față de dezvoltarea profesională și personală a oamenilor noștri. 
Colegii noștri își asumă responsabilitatea de a-și dezvolta expertiza, competențele și statutul 
profesional, în timp ce compania investește în instrumentele și oportunitățile care permit dezvoltarea 
continuă. În afaceri, punem un accent neobosit pe inovare, calitate și managementul riscurilor. 
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 Departamentul de  
conformitate 
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 Managerul dvs. 

Da
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Mi-ar fi rușine 

dacă ar apărea 
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într-o postare pe 

internet? 
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Da

Este legal? 

Nu

 

 
Nu faceți asta! 

 

 
Nu faceți asta! 

 

 
Nu faceți asta! 

Model etic de luare a deciziilor 
 

Acest Cod descrie cerințele generale impuse de legislația în vigoare și principiile comerciale prudente și 
stabilește anumite standarde de conduită pe care trebuie să le respectați. Nu abordează toate situațiile 
posibile sau un set de circumstanțe cu care v-ați putea confrunta în cariera dvs. la companie. 

 
Folosiți-vă discernământul în orice situație și aplicați principiile și politicile care stau la baza acestui Cod în 
toate activitățile dvs. Modelul etic de luare a deciziilor oferă un cadru care include trei întrebări pentru a vă 
ghida în folosirea discernământului. 

 

Puteți continua
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3. Importanța luării de atitudine 
 

3.1 Unde (și când) puteți pune întrebări și discuta preocupări 

 
Dacă aveți o întrebare despre Cod, politica companiei sau legislație, solicitați întotdeauna îndrumare. 
Există o serie de resurse care sunt disponibile să vă ajute. Nu ezitați să contactați oricare dintre 
următoarele resurse cu întrebări, preocupări sau rapoarte: 

 
 Managerul dvs. 

 Departamentul de resurse umane 

 Departamentul de conformitate 

 Departamentul juridic 

 Liniile telefonice WTW (a se vedea mai jos) 
 

Dacă observați posibile încălcări ale Codului, ale politicii companiei sau ale legislației în vigoare, aveți 
responsabilitatea de a raporta acest lucru uneia dintre resursele enumerate mai sus. Directorii Willis 
Towers Watson plc ar trebui să raporteze orice încălcări Comitetului de audit. 

 
Se vor depune eforturi pentru păstrarea confidențialității, în concordanță cu politica puternică a WTW în 
acest domeniu. Dacă nu vă simțiți confortabil să raportați prin intermediul uneia dintre persoanele 
menționate mai sus sau dacă sunteți îngrijorat că raportul dumneavoastră nu este abordat în mod 
satisfăcător, aveți opțiunea de a raporta preocuparea dumneavoastră la liniile telefonice WTW. 

 
Liniile telefonice WTW („Liniile telefonice”) sunt furnizate de o terță parte independentă. Sunt disponibile 24 
de ore din 24, 7 zile pe săptămână. În timp ce persoanele sunt încurajate să se identifice, rapoartele 
anonime sunt acceptate acolo unde legislația locală o permite. Rapoartele anonime vor fi abordate în 
măsura posibilului, pe baza informațiilor furnizate. Puteți apela gratuit liniile telefonice. Vă rugăm să 
consultați numerele liniilor telefonice enumerate aici. De asemenea, se pot depune rapoarte online. 

 

3.2 Investigații și consecințele comportamentelor inadecvate 

 
Compania noastră va analiza și va răspunde la toate rapoartele. Dacă este cazul, rapoartele vor fi înaintate 
Departamentului juridic și va fi efectuată o anchetă sub conducerea sa pentru a asigura un proces 
independent în conformitate cu protocoalele noastre de investigație. În cazul în care compania stabilește 
că o persoană a încălcat politicile noastre sau Codul, aceasta va lua măsurile corespunzătoare care, în 
cazuri grave, ar putea duce la încetarea contractului de muncă (pentru funcționarii companiei și colegi). În 
funcție de amploarea oricărei încălcări, WTW poate lua alte măsuri adecvate, inclusiv inițierea de acțiuni în 
justiție sau notificarea autorităților guvernamentale și a autorităților de reglementare. 

 
Dacă vi se solicită să furnizați documente (inclusiv documente electronice) sau declarații în calitate de 
martor în timpul oricărei investigații interne, trebuie să cooperați. Un coleg care nu se conformează unei 
cereri rezonabile de informații în timpul unei investigații este supus unei măsuri disciplinare 
corespunzătoare, până la și inclusiv încetarea contractului de muncă. 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/36140/phone.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/36140/index.html
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3.3 Angajamentul privind neaplicarea represaliilor al WTW 

 
Vă rugăm să rețineți că WTW nu va tolera represaliile împotriva unei persoane care, cu bună credință, 
raportează o încălcare a politicii companiei sau a Codului. Orice persoană care face acest lucru este 
supusă unor măsuri disciplinare adecvate, până la și inclusiv încetarea contractului de muncă. 
Transmiterea unui raport cu bună credință înseamnă că aveți motive întemeiate să credeți că informațiile 
pe care le-a furnizat indică faptul că a avut loc, are loc sau poate avea loc în viitor o încălcare a Politicii 
WTW sau a legii. Împotriva unui coleg pot fi luate măsuri disciplinare până la și inclusiv încetarea 
contractului de muncă pentru un raport care nu este făcut cu bună credință. 

 
Dacă raportați o chestiune în care este posibil să fi comis o încălcare, raportul dvs. nu va elimina 
posibilitatea inițierii unei proceduri disciplinare interne împotriva dvs. în legătură cu această încălcare, deși 
compania va lua în considerare faptul că ați raportat problema în mod voluntar în orice acțiuni care ar 
putea urma. 
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4. A face ceea ce este corect pentru clienții 
și partenerii noștri 

4.1 Servicii și soluții de calitate 

 
Reputația noastră depinde de integritatea angajaților noștri și de calitatea serviciilor și a soluțiilor noastre. 
Este motivul pentru care ne prezentăm cu onestitate abilitățile și capacitățile în propuneri. Depunem toate 
eforturile pentru a ne îndeplini angajamentele. Fiecare dintre noi este responsabil în mod individual de 
calitatea serviciilor noastre profesionale. Acolo unde este necesar, suntem, de asemenea, responsabili ca 
persoane fizice pentru menținerea acreditărilor și a licențelor profesionale relevante. 

 
4.2 Practici etice de marketing și de vânzări 

 
La WTW, concurăm agresiv pentru a fi lideri pe piața noastră globală. Cu toate acestea, nu trebuie să 
încălcăm legea sau să facem declarații care ne-ar putea afecta reputația în ceea ce privește integritatea și 
relațiile de afaceri corecte. Suntem cu toții responsabili să ne comportăm și să ne desfășurăm activitatea 
într-un mod corect, etic și legal. 

 
Este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că informațiile pe care le împărtășim cu clienții și potențialii 
clienți cu privire la soluțiile și serviciile noastre sunt corecte, factuale și complete. Nu trebuie să facem 
declarații incorecte sau înșelătoare pentru a câștiga sau a menține afaceri. Trebuie să oferim sfaturi 
obiective și imparțiale în interesul clienților noștri. 

 
De asemenea, nu trebuie să facem declarații false sau înșelătoare cu privire la serviciile și soluțiile unui 
concurent. Câștigăm afaceri cu integritate – nu prin discreditarea concurenților noștri. 

 
Ar trebui să depunem eforturi rezonabile pentru a obține de la clienții noi și potențialii clienți informațiile de 
care avem nevoie pentru a le înțelege nevoile și cerințele și pentru a ne asigura că aceștia sunt pe deplin 
conștienți de amploarea oricărui rol pe care WTW îl va avea în orice tranzacție, inclusiv de obligațiile WTW 
și ale clientului, atât unul față de celălalt, cât și față de alte părți implicate, cum ar fi asigurătorii. 

 
Informațiile trebuie furnizate clienților noștri în timp util și în mod cuprinzător, pentru a le permite să ia 
decizii echilibrate și informate. 

 
4.3 Încheierea și reînnoirea asigurării 

 
WTW nu va, direct sau indirect, 

 

(i) accepta sau solicita, cu bună știință, de la niciun asigurător o ofertă sau indicație falsă, fictivă, 
mărită, artificială, de tip „B” sau „aproximativă” sau o ofertă sau indicație care nu reprezintă cea 
mai bună evaluare a asigurătorului în momentul în care oferta sau indicația este dată cu privire la 
prima minimă de care asigurătorul ar avea nevoie pentru a realiza acoperirea dorită de client; 
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(ii) accepta sau solicita de la niciun asigurător o compensație în legătură cu selectarea de către WTW 
a societăților de asigurare de la care solicită oferte; sau 

(iii) accepta sau solicita de la niciun asigurător o promisiune sau un angajament de a utiliza oricare 
dintre serviciile de brokeraj, agenție, producție sau consultanță ale WTW, inclusiv servicii de 
reasigurare, agenție sau de producție, condiționate de primirea unei compensații contingente sau 
de obținerea oricărui alt serviciu cu valoare materială pentru asigurător. 

 
Interdicția prevăzută la literele (ii) și (iii) nu se aplică compensațiilor autorizate de la asigurători. 

 

4.4 Divulgarea compensațiilor 

 
Trebuie să comunicăm clienților noștri toate remunerațiile pe care le primim, direct sau la cerere, în 
legătură cu serviciile furnizate clientului respectiv. Politica noastră de informare se adaugă cerințelor legale 
sau de reglementare aplicabile și se bazează pe următoarele principii: 

 
 Nu vom accepta un profit secret. Venitul nostru pentru sarcinile efectuate pentru un client va fi 

câștigat în conformitate cu legile locale și va fi dezvăluit clientului în conformitate cu cerințele 
acestor legi; 

 Nu vom acționa în conflict cu interesele clientului nostru; și 

 Nu vom induce în eroare clientul nostru sau piețele pe care le folosim. 
 

Dacă aveți îndoieli cu privire la modul în care suntem plătiți pentru serviciile furnizate, consultați managerul 
dvs. sau partenerul dvs. de afaceri desemnat în materie de conformitate. 

 
4.5 Reclamații 

 
La WTW facem tot posibilul pentru a ne asigura că clienții noștri primesc serviciul care este în interesul lor. 
Cu toate acestea, recunoaștem că, uneori, serviciile noastre nu pot satisface așteptările. Prin urmare, am 
adoptat proceduri de reclamație, iar colegii sunt obligați să urmeze astfel de proceduri, astfel încât 
reclamațiile clienților să poată fi soluționate în mod corespunzător. 

 
4.6 Legile internaționale privind concurența 

 
Pentru a concura în mod legal și cu integritate, trebuie, de asemenea, să respectăm legile privind 
concurența, de reglementare a comerțului și antitrust. Dacă încălcați aceste legi, atât dvs., cât și WTW 
puteți fi trași la răspundere civilă și penală, inclusiv puteți primi amenzi severe și pedeapsa cu închisoarea. 

 
Deși legile privind concurența pot fi complexe, ele interzic, în general, încheierea de acorduri cu concurenți 
care pot restrânge comerțul, cum ar fi fixarea prețurilor, fraudarea ofertelor sau împărțirea sau alocarea 
piețelor, a teritoriilor sau a clienților. Rețineți că acordurile pot fi formale sau informale - chiar și o strângere 
de mână sau o notă pe un șervețel de cocktail cu privire la aceste aspecte ar putea fi considerată un acord 
necorespunzător. În special, trebuie să evitați întotdeauna următoarele subiecte de discuție și acorduri 
interzise atunci când interacționați cu concurenții: 

 
 Stabilirea prețurilor, inclusiv termenii și condițiile de furnizare a serviciilor 
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 Răspunsuri la cererile de propuneri sau oferte 

 Elemente specifice ale acordurilor companiei cu orice client 

 Împărțirea sau alocarea piețelor, inclusiv alocarea anumitor clienți sau zone geografice 
 

De asemenea, legile privind concurența interzic, în general, încheierea de acorduri formale sau informale 
cu furnizorii sau clienții care pot restricționa concurența. În special, nu puteți niciodată: 

 
 Să conveniți cu privire la boicotarea unui client sau a unui furnizor 

 Să asistați un client în încheierea oricărui schimb sau acord anticoncurențial 

 Să conveniți cu orice client sau terță parte care redistribuie produse sau servicii WTW pentru a 
percepe un preț minim sau pentru a stabili o reducere maximă 

 Să conveniți cu un client că WTW nu va accepta sarcini de la concurenții clientului, fără a vă 
consulta mai întâi cu conducerea companiei dvs. și Departamentul juridic 

 Să furnizați servicii WTW clienților în condiții în care clientul nu va face afaceri cu un concurent 
WTW, fără a vă consulta mai întâi cu Departamentul juridic 

 

În plus, nu trebuie să condiționați o achiziție de la un furnizor de angajamentul furnizorului WTW de a 
furniza servicii fără a vă consulta mai întâi cu Departamentul juridic sau cu Departamentul de conformitate. 

 
Informații competitive despre alții 

 
În plus, trebuie să fiți foarte atenți atunci când participați la grupuri industriale sau asociații profesionale sau 
comerciale care includ concurenți. În aceste situații, trebuie să evitați să faceți declarații sau să luați orice 
măsuri care ar putea încălca sau părea să încalce legile antitrust. 

 
Colectarea de informații despre piață, inclusiv informații despre concurenții noștri și serviciile lor, este 
adecvată și permisă dacă obținem și utilizăm aceste informații în mod legal. Se așteaptă de la dvs. să 
respectați informațiile confidențiale sau proprietare ale altor companii. Nu trebuie să solicitați sau să utilizați 
niciodată informațiile proprietare sau confidențiale ale altei părți fără permisiunea sa explicită. 

 
Dacă vi se oferă informații confidențiale sau proprietare despre care credeți că au fost obținute în mod 
necorespunzător, trebuie să informați imediat managerul, Departamentul de conformitate sau 
Departamentul juridic. Acest lucru este deosebit de important pentru colegii de la WTW care au fost în 
trecut angajați ai unui concurent. 

 
Anumite tipuri de informații confidențiale, inclusiv informațiile privind „selecția sursei” ale guvernului federal 
al SUA, trebuie păstrate confidențiale în conformitate cu legile federale ale SUA privind integritatea 
achizițiilor publice. Colegii implicați în achizițiile publice federale din SUA trebuie să cunoască și să 
respecte cerințele care reglementează accesul la astfel de informații. Legi și reglementări similare se pot 
aplica colaborărilor cu agențiile guvernamentale din alte țări. Ar trebui să consultați Departamentul juridic 
dacă aveți întrebări despre informațiile care sunt sau nu supuse acestor legi sau pentru sfaturi cu privire la 
aceste situații. 
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Dacă vi se solicită să semnați un acord de confidențialitate sau o eliberare de răspundere de la o terță 
parte pentru a obține informații de la o terță parte, trebuie să contactați Departamentul juridic pentru 
asistență. Nu puteți semna acest tip de acord înainte ca acordul respectiv să fie analizat și aprobat de 

Departamentul juridic. 
 

4.7 Activități reglementate 

 
În unele domenii de activitate, serviciile pe care le oferim clienților noștri sunt reglementate de autoritățile 
guvernamentale. Sunteți responsabil pentru dobândirea și menținerea oricărei calificări și licențe 
individuale necesare pentru a efectua astfel de servicii și pentru respectarea cerințelor de reglementare. 
Consultați partenerul de afaceri desemnat în materie de conformitate sau Departamentul juridic dacă aveți 

întrebări sau aveți nevoie de asistență în respectarea cerințelor de reglementare. 
 

4.8 Practicarea neautorizată a dreptului 

 
Deoarece WTW nu este o firmă de avocatură, trebuie să evităm practicarea neautorizată a dreptului pentru 
clienții din țările în care practicarea dreptului ca întreprindere este rezervată exclusiv firmelor de avocatură. 
Aceste locații includ Brazilia, Canada, Statele Unite și Regatul Unit. În câteva țări din Europa Continentală, 
WTW poate oferi în mod legal ceea ce ar fi considerat, în general, consiliere juridică în cea mai mare parte 
a restului lumii. 

 
Colegii calificați de la WTW pot sfătui un client cu privire la interpretarea sau aplicarea legilor sau a 
reglementărilor ca parte a consilierii pe care compania o oferă clientului respectiv. Cu toate acestea, 
clientul ar trebui să fie sfătuit să își consulte propriul consilier juridic. Rețineți că nu trebuie să intrăm în 
angajamente cu clienți în cazul în care scopul principal este de a oferi consiliere juridică. 

 
Dacă nu sunteți sigur cu privire la practicarea autorizată a dreptului în orice țară, consultați Departamentul 
juridic pentru asistență în interpretarea normelor locale. 

 
4.9 Drepturi de proprietate intelectuală și de autor 

 
WTW utilizează o mare varietate de produse, publicații și materiale deținute de terți care sunt protejate de 
legile privind proprietatea intelectuală (cum ar fi legile privind drepturile de autor) și de diverse acorduri de 
licență, abonament și utilizare. Solicităm tuturor celorlalți să ne respecte drepturile de proprietate 
intelectuală, iar noi, la rândul nostru, trebuie să respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale 
celorlalți. 

 
Legile privind drepturile de autor din majoritatea țărilor interzic copierea, distribuirea, utilizarea și afișarea 
unei lucrări protejate prin drepturi de autor fără permisiunea expresă prealabilă a proprietarului drepturilor 
de autor. Distribuirea internă sau externă a materialelor protejate prin drepturi de autor nu este permisă 
niciodată fără permisiunea corespunzătoare. Aceasta include postarea materialului pe intranet sau pe 
unitățile de rețea. Materialele acoperite de drepturile de autor includ pagini web, software cu drepturi de 
autor, instrumente, baze de date, articole sau alte publicații, ilustrații și înregistrări video. 
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5. A face ceea ce este corect pentru colegii 
noștri 

5.1 Diversitate și incluziune la WTW 

 
WTW se angajează să dezvolte o forță de muncă diversă și să creeze un mediu favorabil incluziunii și 
responsabilizării pentru toți colegii. Scopul nostru este de a crea un loc de muncă care atrage cele mai 
talentate persoane și le permite să își dezvolte la maximum potențialul. Susținem dreptul de a lucra într-un 
mediu care favorizează politețea și respectul reciproc. De asemenea, încurajăm un loc de muncă fără 
hărțuire, inclusiv hărțuire de natură sexuală. 

 
Nu tolerăm nicio formă de discriminare sau hărțuire la locul de muncă sau în orice alt cadru legat de locul 
de muncă. Aceasta include orice hărțuire referitoare la rasă, culoare, identitate sau expresie de gen, religie, 
sex, stare civilă, orientare sexuală, vârstă, handicap, statut de veteran, descendență, origine națională sau 
orice altă caracteristică protejată de lege. Managerii sunt responsabili pentru punerea în aplicare și 
asigurarea respectării acestei politici. 

 
Comportamentele de hărțuire pot varia, dar, în general, toate au în comun scopul sau efectul creării unui 
mediu de lucru intimidant, ostil sau ofensator. Actele de hărțuire pot include, de exemplu, avansuri sexuale 
nedorite (fie verbale, fizice, sau prin limbajul corpului sau insinuări), amenințări cu violența și glume sau 
remarci jignitoare. Același lucru este valabil și în cazul comportamentului agresiv, care include umilirea, 
insultarea, intimidarea sau izolarea unei alte persoane. 

 
Compania noastră nu va tolera represalii împotriva persoanelor care raportează, cu bună credință, acte de 
discriminare sau hărțuire sau care participă la o investigație a unor astfel de rapoarte. Orice persoană care 
practică acest lucru poate face obiectul unei măsuri disciplinare corespunzătoare. 

 
Viața privată a colegilor 

 
Trebuie să ne respectăm reciproc viața privată prin protejarea informațiilor personale ale colegilor noștri. 
Compania noastră se angajează să protejeze aceste informații în conformitate cu toate legile relevante 
privind confidențialitatea. 

 
Dacă obținem informații personale despre un coleg ca parte a activității noastre pentru WTW, trebuie să le 
protejăm cu mare grijă. În special, nu ar trebui să facem declarații sau să oferim referințe cu privire la 
actuali sau foști colegi ai WTW sau angajați ai oricărei companii afiliate fără aprobarea Departamentului de 
resurse umane. De exemplu, controalele de rutină ale referințelor efectuate de potențialii angajatori ar 
trebui să fie transmise Departamentului de resurse umane. Cu toate acestea, poate fi adecvat ca un 
manager să discute cu un client despre calificările și experiența de lucru ale unui coleg actual, dacă este 
relevant pentru activitatea noastră pentru client. 
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Obligații care decurg din încadrarea anterioară în muncă 
 

Trebuie să respectăm orice obligații de neconcurență, nesolicitare și confidențialitate pe care ni le-am 
asumat ca parte a relației noastre de muncă cu WTW. De asemenea, este important să respectăm 
obligațiile similare pe care le-am putea avea față de foștii angajatori. 

 
5.2 Sănătate, siguranță și securitate la locul de muncă 

 
Cel mai valoros bun al nostru îl reprezintă colegii noștri, făcând din siguranță și securitate una dintre 
preocupările noastre principale. Acesta este motivul pentru care trebuie să respectăm cu toții normele și 
reglementările aplicabile în materie de sănătate, siguranță și mediu, precum și toate procedurile de 
siguranță postate. 

 
Prevenirea violenței la locul de muncă 

 
Deoarece ne-am luam angajamentul față de asigurarea sănătății, siguranței și securității, insistăm să 
menținem un loc de muncă fără violență. Violența include amenințări, intimidare sau încercări de a insufla 
frică altora. Dacă cunoașteți sau suspectați incidente sau amenințări cu violența la locul de muncă, 
raportați imediat preocupările dvs. managerului sau altei resurse a companiei. 

 
Abuz de substanțe 

 
Compania noastră se angajează, de asemenea, să asigure un mediu sigur, productiv și fără droguri. Nu 
trebuie să fim niciodată sub influența drogurilor ilegale sau a alcoolului sau a oricărei alte substanțe atunci 
când ne aflăm în unitățile WTW. Această regulă se aplică în orice altă locație în care acționăm în numele 
companiei noastre. 
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6. A face ceea ce este corect pentru 
compania noastră 

 
6.1 Conflicte de interese 

 
Un conflict de interese reprezintă orice situație în care suntem implicați în mai multe interese, dintre care 
unul ar putea pune sub semnul întrebării obiectivitatea noastră cu privire la altul. Un conflict de interese, și 
chiar doar simpla aparență a unui conflict de interese, ne poate dăuna nouă, colegilor noștri, companiei 
noastre și părților interesate. 

 
Toți colegii trebuie să evite orice activitate externă, relație financiară sau relație care prezintă un conflict de 
interese sau aparența unuia. 

 
În cazul în care credeți că dumneavoastră sau WTW ați putea avea un conflict de interese – sau ar putea 
exista aparența unui conflict de interese – într-o anumită situație care necesită asistență, trebuie să 
contactați partenerul de afaceri desemnat în materie de conformitate (iar directorii trebuie să contacteze 
consilierul general). Dacă sunteți coleg sau funcționar al companiei, ar trebui, de asemenea, să revizuiți și 
să respectați politica globală privind conflictele de interese și orice orientare sau politică privind conflictele 
de interese specifică afacerii dvs. 

 
Moduri comune în care ar putea apărea conflicte de interese: 

 

Conflicte organizaționale 
 

WTW se angajează să le ofere clienților săi servicii imparțiale și obiective. Pentru a ne asigura că 
interesele clienților noștri sunt pe primul loc în orice moment, trebuie să fim atenți atunci când luăm în 
considerare acceptarea unei sarcini care ar putea implica sau părea să implice un conflict de interese. 
Acesta este un domeniu deosebit de sensibil pentru compania noastră, iar identificarea și gestionarea 
oricărui conflict de interese real sau potențial prin divulgarea către client (clienți) și alte mijloace, sunt vitale 
pentru reputația și succesul WTW. Prin urmare, trebuie să verificăm și să gestionăm toate conflictele 
organizaționale în conformitate cu politicile noastre privind conflictele de interese. 

 
Conflicte personale și familiale 

 
Trebuie să evitați situațiile în care dvs. sau un membru al familiei dvs. aveți un interes, financiar sau de altă 
natură, în orice afacere, proprietate sau o altă obligație care ar putea afecta sau chiar părea să vă afecteze 

obligațiile față de WTW și clienții săi. 
 

Un conflict poate apărea la fel de ușor atunci când membrii familiei dvs. dețin anumite poziții, se angajează 
în activități specifice sau urmăresc oportunități care intră în conflict cu interesele companiei noastre. În 
general, membrii familiei includ soții sau partenerii casnici, copiii, copiii vitregi, părinții, părinții vitregi, frații, 
socrii și orice alți membri ai gospodăriei. 

 
Pentru restricții specifice privind investițiile financiare, dacă sunteți un coleg sau un funcționar, ar trebui să 
consultați, de asemenea, politica sau orientările privind conflictele de interese specifice activității dvs. 
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Activități prestate în afara unor raporturi juridice de muncă 
 

Compania noastră nu interzice toate activitățile prestate în afara unor raporturi juridice de muncă. Cu toate 
acestea, datoria dumneavoastră față de WTW este de a vă asigura că activitățile prestate în afara unor 
raporturi juridice de muncă nu interferează cu responsabilitățile sau performanța dvs. la locul de muncă. 
Înainte de a fi de acord cu orice activitate prestată în afara unor raporturi juridice de muncă, trebuie să 
solicitați aprobarea de la managerul dvs. 

 
În orice caz, nu trebuie să acceptați să prestați o activitate în afara unor raporturi juridice de muncă cu un 
concurent al WTW sau cu un client pe care îl serviți în numele companiei. De asemenea, activitățile 
prestate în afara unor raporturi juridice de muncă nu vor fi permise dacă ar compromite informațiile 
confidențiale ale companiei sau pe cele ale oricărui client. 

 
Funcții de direcție externe 

 
Participarea în consiliul de administrație al unei alte entități vă poate îmbunătăți competențele profesionale, 
dar poate duce și la conflicte de interese. Pentru a evita potențialele conflicte de interese în acest domeniu, 
colegii pot să nu accepte o numire ca director al unei entități externe fără aprobarea prealabilă a consiliului 
general al grupului sau a directorului de conformitate al grupului sau a persoanelor desemnate de acestea. 
În cazul în care funcția de direcție externă este aprobată, nu trebuie să utilizați numele companiei în 
legătură cu activitățile dvs. În special, nu trebuie să furnizați sfaturi sau servicii care ar putea fi interpretate 
ca servicii furnizate în calitate de coleg WTW. 

 
Serviciul în calitate de director al unei organizații de caritate, al unei organizații comunitare sau al unui club 
privat, care nu este un client, deși nu este susceptibil de a ridica probleme de conflict de interese, necesită 
să fie divulgat și aprobat. 

 
Politicile privind funcțiile de direcție externe pentru directorii Willis Towers Watson plc sunt prevăzute în 
Orientările privind guvernanța ale companiei. 

 
Oportunități de afaceri 

 
Evitarea conflictelor de interese înseamnă, de asemenea, că nu trebuie să concurați cu WTW sau să 
profitați pentru dvs. sau un membru al familiei dvs. de oportunități de afaceri de care ați aflat ca urmare a 
poziției dvs. în cadrul companiei. Aceste oportunități aparțin companiei. 

 
Ar trebui să discutați cu Departamentul de conformitate sau cu Departamentul juridic orice situație în care 
interesele sau oportunitățile de afaceri ale dvs. (sau cele ale unui membru apropiat al familiei) pot intra în 
conflict cu cele ale companiei. Se vor asigura că se iau măsurile corespunzătoare pentru a evita sau a 
gestiona conflictul de interese real sau potențial, inclusiv notificarea consiliului de administrație, dacă este 
cazul. 

 
6.2 Oferirea sau acceptarea de cadouri, divertisment și servicii de ospitalitate 

 
Nu puteți face schimb de cadouri, divertisment sau servicii de ospitalitate cu un client, furnizor sau altă 
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relație de afaceri dacă aceasta ar influența – sau ar putea părea să influențeze – obiectivitatea, judecata, 
independența sau integritatea acestora sau a dvs. În mod similar, nu puteți accepta plata sau orice alt 
beneficiu pentru a aproba orice produs sau serviciu, inclusiv al unui client sau furnizor. 
 

Dacă vi se oferă un cadou de valoare substanțială, trebuie să analizați problema cu partenerul de afaceri 
desemnat în materie de conformitate. De asemenea, trebuie să respectați orice politici, reguli sau proceduri 
aplicabile colegilor din domeniul dvs. de activitate sau zona dvs. geografică. Unele domenii de activități pot 
avea reguli mai restrictive referitoare la cadouri sau divertisment. Managerul dumneavoastră sau partenerul 
de afaceri desemnat în materie de conformitate vă va sfătui dacă există reguli care vi se aplică. 

 
Practicile comune de afaceri, cum ar fi oferirea de mese, divertisment sau cadouri modeste unui client 
actual sau potențial, sunt importante pentru construirea de relații solide. Aceste activități pot fi adecvate în 
cursul normal al activității, cu condiția ca sumele implicate să nu fie excesive sau extravagante și să fie 
oferite cu discernământ. Ar trebui să consultați procedurile WTW anti-corupție și anti-mită – cadouri, 
divertisment și servicii de ospitalitate și limitele monetare care necesită aprobarea Departamentului de 
conformitate. Nu trebuie să efectuați niciodată o plată sau să oferiți un cadou sau divertisment care, dacă 
este făcut public, v-ar face de rușine pe dvs., pe beneficiar sau compania. După cum se discută în 
secțiunea următoare, există considerații și cerințe suplimentare care se aplică oferirii de cadouri sau 
divertisment angajaților din cadrul entităților guvernamentale sau de stat și funcționarilor publici. 

 
Dacă vi se oferă un cadou de valoare substanțială, trebuie să analizați problema cu partenerul de afaceri 
desemnat în materie de conformitate. De asemenea, trebuie să respectați orice politici, reguli sau proceduri 
aplicabile colegilor din domeniul dvs. de activitate sau zona dvs. geografică. Unele domenii de activități pot 
avea reguli mai restrictive referitoare la cadouri sau divertisment. Managerul dumneavoastră sau partenerul 
de afaceri desemnat în materie de conformitate vă va sfătui dacă există reguli care vi se aplică. 

 
Rețineți că nu pot fi niciodată acceptate sau oferite cadouri în bani. De asemenea, colegii nu pot accepta o 
reducere personală de la clienți sau furnizori care nu este în general disponibilă publicului sau oferită în 
cadrul unui program de reducere stabilit. Toate cadourile sau plățile personale care vă sunt oferite pentru 
servicii de consultanță, materiale publicate, discursuri și alte servicii și produse în virtutea statutului 
dumneavoastră de angajat al companiei trebuie declarate și predate companiei. WTW va rambursa 
colegilor cheltuielile rezonabile și necesare de divertisment legate de afaceri, cu condiția ca aceste 
cheltuieli să fie documentate în mod corespunzător, să aibă un scop de afaceri legitim și să fie în 
conformitate cu Codul și cu celelalte politici, proceduri, standarde și cu reputația companiei. 

 
6.3 Orientări anti-mită și anti-corupție 

 
Ne desfășurăm activitatea cu integritate și nu ne implicăm niciodată în activități de mită. Acest lucru 
înseamnă că nu trebuie să oferiți mită, gratuități, comisioane nelegitime sau alte stimulente de orice formă 
(plată, împrumut, promisiune etc) pentru a le influența deciziile de a utiliza serviciile companiei. În plus, nu 
trebuie să lucrați cu o terță parte care se poate implica în acest tip de activitate, în general, și să nu 
angajați niciodată o terță parte pentru a se implica într-un astfel de tip de activitate în numele nostru. 

 
Așa cum nu trebuie să oferiți mită, tot așa nici nu trebuie să acceptați una. În cazul în care vi se solicită 

plăți neetice sau ilegale, contactați imediat managerul și Departamentul de conformitate. 
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Pe lângă interzicerea mitei comerciale, multe țări au adoptat legi care interzic în mod specific companiilor 
să mituiască angajații entităților guvernamentale sau de stat și funcționarii publici. Unele dintre aceste legi 
se aplică oriunde în lume - de exemplu, Legea privind practicile de corupție în străinătate din SUA și Legea 
anti-mită din Marea Britanie. Activitatea WTW este globală și face obiectul acestor legi anti-mită în toate 
țările în care facem afaceri. În timp ce compania noastră își dă seama că comportamentul de afaceri poate 
diferi semnificativ în diferite țări, ne angajăm să respectăm toate legile aplicabile anti-mită. 

 
Conform legilor anti-mită, trebuie: 

 

 Să nu dați sau să nu oferiți niciodată vreun obiect de valoare unui angajat al unei entități 
guvernamentale sau de stat sau unui funcționar public pentru a influența o decizie în calitatea lor 
oficială 

 Să nu oferiți niciodată o plată în cazul în care credeți că orice parte a plății va fi dată sau oferită 
unui angajat al unei entități guvernamentale sau de stat sau unui funcționar public în numele nostru 

 Să nu dați sau să nu oferiți niciodată un avantaj financiar sau de altă natură pentru a determina o 
altă persoană să își îndeplinească în mod necorespunzător una dintre funcțiile sale în poziția sa de 
încredere și responsabilitate sau ca recompensă pentru performanța necorespunzătoare 

 Să aveți grijă ca plățile normale către agenți, consultanți, avocați și alte părți similare să nu fie 
canalizate către angajați ai unei entități guvernamentale sau de stat sau funcționari publici 

 Să obțineți aprobarea prealabilă din partea partenerului de afaceri desemnat în materie de 
conformitate înainte de a oferi orice cadou, divertisment sau serviciu de ospitalitate unui angajat al 
unei entități guvernamentale sau de stat sau unui funcționar public. Să vă asigurați că orice cadou, 
divertisment sau serviciu de ospitalitate este înregistrat în mod corespunzător în registrele 
corespunzătoare ale companiei și în registrul de cadouri, divertisment sau servicii de ospitalitate. 

 
Oficialii guvernamentali includ orice funcționar sau angajat al unei entități guvernamentale sau al unei 
întreprinderi de stat sau orice candidat pentru o funcție politică, indiferent de rangul sau vechimea 
persoanei în cadrul organizației, inclusiv membri ai familiei apropiate a persoanei. 

 
Legile anti-mită și anti-corupției impun, de asemenea, ca WTW să țină o evidență exactă a tranzacțiilor 
comerciale. Nerespectarea acestei obligații poate fi o infracțiune separată în conformitate cu legile anti-mită 
și anti-corupție, chiar dacă nu are loc niciun act de mită sau de corupție. 

 
Înțelegerea plăților necorespunzătoare 

 
Știm cu toții că anumite plăți pot încălca legile anti-corupție. Dar care sunt semnalele de alertă pe care ar 
trebui să le cunoaștem atunci când avem de-a face cu terțe părți? 

 
 O solicitare ca un comision să fie plătit în numerar, pe alt nume sau la o adresă dintr-o altă țară 

 Cheltuieli mari, inexplicabile, într-un raport de cheltuieli de deplasare și divertisment 

 Un agent care solicită un comision neobișnuit de mare pentru o tranzacție 

 Orice agent sau agent de vânzări care spune că lucrează direct cu un oficial guvernamental pentru 
a oferi companiei noastre contractul 
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6.4 Sancțiuni, embargouri comerciale și controale ale exporturilor 

 
Trebuie să respectăm sancțiunile, embargourile comerciale și controalele exporturilor impuse de toate 
guvernele în domeniile în care facem afaceri. Aceste restricții ne interzic să facem afaceri cu anumite țări, 
companii sau persoane fizice. De asemenea, suntem obligați să respectăm controalele privind exporturile 
care interzic sau restricționează exportul sau reexportul de bunuri, servicii și tehnologii specificate, inclusiv 
aranjarea (re)asigurării care facilitează exportul sau reexportul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să 
contactați echipa responsabilă de sancțiuni din cadrul Departamentului de conformitate. 

 
6.5 Spălarea de bani și lupta împotriva terorismului 

 
Multe țări în care WTW își desfășoară activitățile au legi împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. 
Colegii de la WTW nu trebuie să facă parte cu bună știință din nicio tranzacție care are ca scop schimbarea 
sau ascunderea identității sau sursei de bani obținuți din activități ilegale. Spălarea banilor este adesea 
complicată și greu de identificat. Prin urmare, colegii de la WTW trebuie să își cunoască și să își înțeleagă 
clientul și afacerea clientului lor pentru a-i ajuta să identifice o activitate suspectă. Pentru mai multe 
informații, vă rugăm să contactați echipa responsabilă de Criminalitatea financiară din cadrul 
Departamentului de conformitate. 

 
6.6 Combaterea evaziunii fiscale 

 
WTW se angajează să facă afaceri cu onestitate, integritate și echitate și are o abordare de toleranță zero 
față de evaziunea fiscală și facilitarea evaziunii fiscale. 

 
Tuturor colegilor din companiile deținute și/sau controlate de WTW li se interzice să încerce să se sustragă 
plății impozitelor în numele WTW și nu trebuie să ajute, să încurajeze, să consilieze sau să ajute pe nimeni 
să se sustragă de la plata impozitelor (inclusiv clienți, furnizori sau terți). Această interdicție se extinde la 
toți colegii de la WTW, oriunde se află și în orice țară își desfășoară activitatea. 

 
WTW nu va lucra cu persoane fizice sau organizații care nu împărtășesc angajamentul nostru de a preveni 
evaziunea fiscală și facilitarea evaziunii fiscale în activitatea lor pentru sau în numele WTW. De asemenea, 
nu vom colabora sau recomanda persoane fizice sau organizații dacă știm sau suspectăm că, lucrând cu 
ele sau recomandându-le, le-am permite să se sustragă de la plata impozitelor sau să faciliteze evaziunea 
fiscală efectuată de către alții. 

 
Toți colegii și liderii de afaceri au responsabilitatea de a contribui la detectarea și prevenirea evaziunii 
fiscale și a facilitării evaziunii fiscale în WTW sau de către persoanele asociate acesteia și ar trebui să 
raporteze orice preocupări liderilor de afaceri, Departamentelor de conformitate, excelență sau juridic. 

 
Colegii ar trebui să citească orientările privind combaterea evaziunii fiscale, care oferă exemple de 
comportamente inacceptabile și posibile evaziuni fiscale. Orientările îi informează, de asemenea, pe colegi 
cu privire la ceea ce ar trebui să facă în cazul în care suspectează evaziunea fiscală și/sau facilitarea 
acesteia. 
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6.7 Activele și informațiile companiei 
 

Protejarea activelor WTW – atât a bunurilor corporale, cât și a celor necorporale – este esențială pentru 
succesul nostru. Cu toții avem datoria de a utiliza activele WTW în scopuri legitime și de a le proteja 
împotriva pierderii sau utilizării neautorizate. 

 
Avem, de asemenea, datoria de a ne proteja informațiile. În calitate de colegi WTW, avem acces la o gamă 
largă de informații confidențiale și proprietare despre compania noastră, inclusiv: 

 
 Informații despre activitatea noastră 

 Practici profesionale 

 Tehnologie 

 Finanțe 

 Informații despre colegi 

 Compensații 

 Planuri de afaceri 

 Produse și servicii 

 Prețuri și marketing 

 Cercetare și dezvoltare 

 Metodologii 
 

Aceste informații ne permit să ne îndeplinim misiunea de a contribui la succesul clienților noștri. Ele trebuie 
utilizate numai în beneficiul exclusiv al WTW. Dacă aveți îndoieli cu privire la informațiile confidențiale, 
discutați cu managerul dvs., cu partenerul de afaceri desemnat în materie de conformitate sau cu 
Departamentul juridic. 

 
Nu trebuie să divulgăm informațiile noastre confidențiale sau proprietare nimănui din afara WTW, cu 
excepția cazului în care este necesar pentru desfășurarea activității noastre. În unele cazuri, este posibil să 
solicităm unui client sau unei terțe părți să semneze un acord de confidențialitate înainte de a dezvălui 
anumite informații. Consultați-vă întotdeauna cu Departamentul de conformitate sau cu Departamentul 
juridic înainte de a face disponibile informații sensibile în afara companiei noastre. 

 
Obligația dumneavoastră de a menține integritatea și confidențialitatea informațiilor WTW continuă chiar și 
după ce părăsiți compania. Când plecați, nu trebuie să copiați sau să păstrați informații sau documente 
referitoare la WTW sau la clienții săi fără permisiunea scrisă a managerului dvs. 

 
Informații confidențiale ale clienților 

 
Clienții noștri ne încredințează, de asemenea, informațiile lor confidențiale. Ei se așteaptă ca noi să 
păstrăm informațiile personale, documentele și alte date în cea mai strictă confidențialitate. Multe dintre 
sarcinile noastre implică utilizarea datelor cu caracter personal despre persoane (inclusiv informații privind 
compensarea și sănătatea acestora) sau accesul la planuri confidențiale și strategii de afaceri. Orice  
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informații care nu sunt accesibile publicului și sunt furnizate WTW de către clienți ar trebui să fie 
considerate confidențiale. Aceste informații nu pot fi divulgate decât atunci când acest lucru este autorizat 
în mod corespunzător sau mandatat în mod legal. 

 
În anumite circumstanțe, chiar și faptul că servim un anumit client este în sine confidențial. Aceste 
informații nu pot fi făcute publice sau, în unele cazuri, divulgate altor persoane decât celor din echipa 
clientului din cadrul companiei. Dacă este cazul, trebuie să vă adresați managerului sau partenerului de 
afaceri desemnat în materie de conformitate, care vă va sfătui dacă lucrați la acest tip de sarcină 
confidențială. 

 
În general, pentru a respecta obligațiile de confidențialitate, ar trebui: 

 

 Să nu divulgați sau să nu utilizați niciodată în mod necorespunzător informații despre un client, 
furnizor sau un alt partener de afaceri 

 Să nu discutați niciodată chestiuni confidențiale cu terți, inclusiv detalii despre activitatea pe care o 
efectuăm pentru clienți sau recomandările noastre, cu excepția cazului în care acest lucru este 
autorizat de client (de preferință în scris) 

 Să nu discutați niciodată problemele clienților în locuri publice, cum ar fi lifturi, holuri, restaurante, 
avioane sau trenuri, unde discuția poate fi auzită, sau pe forumuri publice, cum ar fi bloguri, site-uri 
web de comunicare socială sau alte platforme și aplicații de mesagerie, cu excepția cazului în care 
acest lucru este autorizat 

 Să fiți foarte atenți atunci când luați sau trimiteți informații confidențiale în afara biroului, fie 
electronic, fie pe suport de hârtie 

 Să respectați politicile privind securitatea informațiilor și confidențialitatea datelor și orice cerințe 
ale clienților referitoare la prelucrarea informațiilor confidențiale 

 Să respectați orice garanții și proceduri suplimentare care se pot aplica pentru anumite proiecte, 
cum ar fi fuziunile sau achizițiile 

 
Informațiile financiare referitoare la un client sau la un alt partener de afaceri sunt deosebit de sensibile. 
Acestea ar trebui considerate confidențiale, cu excepția cazului în care divulgarea lor este aprobată în scris 
de WTW, de client sau de partenerul de afaceri. În cazul în care aceste informații au fost puse la dispoziția 
publicului în rapoarte financiare timp de cel puțin două zile lucrătoare, este, de asemenea, acceptabil să fie 
discutate sau divulgate. Dacă aveți îndoieli cu privire la informațiile confidențiale, discutați cu managerul 
dvs., cu partenerul de afaceri desemnat în materie de conformitate sau cu Departamentul juridic. 

 
Securitatea informațiilor 

 
Utilizarea parolelor este destinată protejării securității activității companiei. Aceasta nu ar trebui interpretată 
ca transmițând o așteptare de confidențialitate utilizatorilor individuali. Toate copiile documentelor sau 
mesajelor create, trimise, primite sau stocate pe computere, internet și sisteme de poștă vocală rămân 
proprietatea exclusivă a WTW. Prin urmare, acestea fac obiectul unei monitorizări, după caz, în 
conformitate cu cerințele legale locale. 
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Confidențialitatea datelor 
 

În majoritatea țărilor în care WTW deține birouri, operațiunile noastre sunt supuse legislației privind 
protecția datelor sau confidențialitatea datelor. În timp ce legile privind confidențialitatea datelor conțin 
unele aspecte privind confidențialitate și unele aspecte privind securitatea, aria lor de acoperire este, de 
obicei, mult mai largă. De exemplu, aceste legi reglementează, în general, colectarea, utilizarea, 
prelucrarea, divulgarea și transferul informațiilor personale despre o persoană identificată sau identificabilă. 
Atunci când gestionați informații personale, trebuie să vă comportați în conformitate cu politica de 
confidențialitate și cu procedurile aplicabile activității dumneavoastră. 

 
Activele fizice și sistemele informatice ale companiei 

 
WTW oferă o mare varietate de active pe care să le utilizăm în activitatea desfășurată pentru companie. 
Suntem responsabili să ne asigurăm că aceste active sunt protejate în mod adecvat și utilizate numai în 
scopuri valabile ale companiei. Nu aveți dreptul să utilizați nicio proprietate a companiei pentru uzul sau 
câștigul personal fără aprobarea prealabilă a conducerii. Proprietatea companiei include informații, facilități, 
proprietate intelectuală, echipamente, software sau consumabile care sunt deținute, închiriate sau aflate în 
alt mod în posesia companiei. 

 
Utilizarea personală limitată a sistemelor și a echipamentelor este acceptabilă atât timp cât nu intră în 
conflict sau nu interferează cu interesele sau operațiunile de afaceri ale companiei și nu încalcă nicio 
politică a companiei. 

 
Dacă luați în mod ilegal orice proprietate a companiei, veți fi disciplinat în mod corespunzător și puteți face 
obiectul unei acțiuni în justiție. În cazul încetării contractului dvs. de muncă cu compania, toate originalele 
și copiile proprietății și materialelor WTW aflate în posesia dumneavoastră sau sub controlul 
dumneavoastră trebuie returnate companiei. 

 
Proprietatea intelectuală 

 
Pe perioada în care sunteți angajat la WTW, puteți contribui la dezvoltarea serviciilor, produselor, 
materialelor și a altor tipuri de capital intelectual legate de activitatea companiei. WTW deține exclusiv toate 
drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv toate drepturile de autor, brevetele și drepturile secrete 
comerciale asupra lucrării respective. 

 
6.8 Platforme de comunicare socială 

 
Platformele de comunicare socială online ne oferă o gamă largă de oportunități de a comunica cu părțile 
interesate și cu comunitatea noastră în general. Ele includ bloguri, micro bloguri, site-uri de rețele sociale, 
wiki-uri, site-uri de distribuire a fotografiilor/videoclipurilor și camere de chat. Mesajele electronice sunt 
înregistrări ale comunicațiilor noastre care pot afecta foarte mult reputația WTW. Nu trebuie să dați 
impresia că vorbiți sau acționați în numele companiei, cu excepția cazului în care sunteți autorizat să faceți 
acest lucru. De asemenea, ar trebui să revizuiți și să respectați Orientările și practicile privind platformele 
de comunicare socială care sunt mai restrictive în domeniul dvs. de activitate. 

 
În cazul în care considerați că ați asistat la utilizarea necorespunzătoare a tehnologiilor WTW sau a 
comunicațiilor electronice pe platforme de comunicare socială sau pe alte platforme de mesagerie publice 
sau private, anunțați imediat managerul. 
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7. A face ceea ce este corect pentru 
acționarii noștri 

7.1 Ținerea unor evidențe și înregistrări contabile corecte 

 
În scopuri etice, de afaceri și juridice, înregistrările WTW trebuie să fie pregătite cu profesionalism și 
gestionate în mod corespunzător. Aceasta înseamnă, în parte, că înregistrările noastre financiare și 
contabile trebuie să fie exacte și complete. Evidențele și înregistrările trebuie, de asemenea, păstrate în 
conformitate cu principiile contabile general acceptate și cu politicile financiare și contabile stabilite. Nu 
introduceți niciodată date false sau înșelătoare în evidențe sau înregistrări. 

 
Rețineți că toate tranzacțiile trebuie să fie documentate cu atenție și susținute de un scop de afaceri valid. 
De exemplu, trebuie să înregistrați în mod corespunzător și precis timpul și cheltuielile aferente activității 
economice în conformitate cu politicile aplicabile. De asemenea, trebuie să pregătiți și să trimiteți toate 
facturile clienților în conformitate cu acordurile aplicabile cu clienții. Nu pot fi utilizate conturi „neoficiale” 
pentru a ascunde sau a facilita plăți ilegale sau necorespunzătoare. 

 
În plus, nu trebuie să faceți declarații false sau înșelătoare contabililor, auditorilor sau funcționarilor 
guvernamentali sau terților (cum ar fi clienți, furnizori, creditori sau autorități de reglementare). În mod 
similar, nu trebuie să luați nicio măsură pentru a constrânge, a manipula, a induce în eroare sau a influența 
în mod fraudulos auditorii interni. Pentru a promova respectarea divulgării unor informații complete, corecte, 
exacte, oportune și ușor de înțeles în comunicările publice, anumiți colegi cu funcții executive trebuie să 
semneze o scrisoare de reprezentare a conducerii prin care să confirme respectarea politicilor menționate 
mai sus. 

 
Gestionarea înregistrărilor 

 
Pentru a vă asigura că WTW păstrează înregistrările cerute de lege și necesare pentru activitatea sa, 
trebuie să respectați politicile noastre de gestionare a înregistrărilor aplicabile activității dumneavoastră. În 
cazul în care există în curs sau sunt previzibile, în mod rezonabil, litigii, un audit sau o investigație externă, 
toate înregistrările relevante pe suport de hârtie și electronice – inclusiv e-mailul curent, arhivat și cu copie 
de siguranță efectuată – trebuie păstrate. Aceste înregistrări nu trebuie să fie distruse până când problema 
nu este rezolvată și ați primit instrucțiuni de la Departamentul juridic cu privire la eliminarea înregistrărilor. 
Orice întrebări cu privire la politica aplicabilă de gestionare a înregistrărilor ar trebui să fie direcționate către 
Departamentul juridic. 

 
În plus, în general, trebuie să evitați să utilizați WhatsApp, WeChat sau platforme similare care nu sunt 
aprobate de WTW pentru a comunica despre chestiuni de afaceri importante. În cazul în care un client, un 
furnizor sau o altă terță parte insistă să utilizeze astfel de platforme, trebuie să re-direcționați astfel de 
comunicări către o platformă aprobată – sau, dacă acest lucru nu este posibil, să luați măsuri pentru a 
păstra toate aceste comunicări. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați politica privind Utilizarea 
platformelor efemere/de mesagerie instantanee pentru activitățile WTW. 
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7.2 Tranzacții bazate pe informații privilegiate și cu titluri de valoare 

 
Tranzacțiile bazate pe informații privilegiate – care înseamnă tranzacții efectuate folosind informații 
materiale, nepublice – sunt strict interzise în conformitate cu legislația multor țări în care ne desfășurăm 
activitatea. Aceste legi se aplică indiferent de valoarea tranzacției. Legile privind titlurile de valoare impun 
sancțiuni grave pentru tranzacțiile bazate pe informații privilegiate, inclusiv amenzi și pedeapsa cu 
închisoarea. Câteva exemple de informații confidențiale sunt informații legate de: 

 
 Fuziuni și achiziții 

 Rezultate financiare sau orientări 

 Clienți sau produse importante noi 

 Schimbări în conducerea executivă 

 Planuri de extindere 

 Încălcări semnificative ale securității cibernetice 
 

Interdicțiile privind tranzacțiile bazate pe informații privilegiate se aplică tranzacțiilor cu titluri de valoare ale 
WTW și ale altor companii, inclusiv clienți, furnizori, parteneri și concurenți. Dacă aveți informații privilegiate 
importante despre aceste companii, nu efectuați tranzacții pe baza acestora. Vă rugăm să consultați 
politica WTW privind tranzacțiile bazate pe informații privilegiate pentru mai multe informații. 

 
În plus, anumite domenii de activitate au reguli suplimentare cu privire la tranzacțiile cu titluri de valoare ale 
clienților care trebuie să fie urmate cu atenție. Dacă sunteți un coleg sau funcționar, ar trebui să consultați, 
de asemenea, partenerul de afaceri desemnat în materie de conformitate pentru informații suplimentare. 

 
Transmiterea de informații privilegiate 

 
Legile privind tranzacțiile bazate pe informații privilegiate se aplică, de asemenea, schimbului de informații 
materiale care nu sunt publice cu prietenii sau familia. Aceasta este considerată o altă formă de tranzacții 
bazate pe informații privilegiate. Chiar și transmiterea unui „sfat” este ilegală și v-ar putea supune pe dvs. și 
pe cealaltă parte la plata unor amenzi severe sau la pedeapsa cu închisoarea. 

 
7.3 Audituri și investigații 

 
Deoarece WTW se angajează să respecte legea, vom coopera cu orice solicitare rezonabilă făcută în 
cadrul unui audit sau al unei investigații guvernamentale. Cu toate acestea, în acest context, este esențial 
să protejăm drepturile legale ale tuturor celor care ar putea fi implicați. Dacă primiți o citație sau un alt 
document juridic referitor la activitățile companiei sau la colegii sau clienții WTW, contactați imediat 
Departamentul juridic. De asemenea, toate notificările privind orice investigații sau audituri trebuie trimise 
Departamentului juridic, astfel încât să poată coordona toate răspunsurile. 
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7.4 Gestionarea anchetelor externe 

 
Din când în când, s-ar putea să fim nevoiți să comunicăm cu agențiile guvernamentale. Cu toate acestea, 
nu trebuie să contactăm nicio astfel de agenție guvernamentală în numele companiei fără o autoritate 
specifică. De asemenea, nu ar trebui să comunicăm niciodată cu o agenție guvernamentală în numele unui 
client fără aprobarea clientului respectiv. Un răspuns la „serviciul de procedură juridică” (de exemplu, citații 
pentru documente, notificări de depoziție sau cereri de interogare) poate fi furnizat numai după consultarea 
cu Departamentul juridic. 

 
Pentru a ne păstra reputația privind integritatea, trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că comunicările 
noastre cu publicul oferă o imagine exactă și onestă a operațiunilor, tranzacțiilor și planurilor noastre de 
afaceri. Este important pentru noi să vorbim despre companie cu o singură voce consecventă. Prin urmare, 
nu puteți face declarații publice în numele companiei decât dacă ați fost desemnat ca purtător de cuvânt al 
companiei. În cazul în care un membru al presei vă solicită informații, chiar dacă cererea este informală, vă 
rugăm să îl trimiteți la Departamentul de Relații Publice. 

 
În mod similar, în cazul în care un investitor, analist de securitate sau alte persoane de contact din domenii 
financiare cheie vă solicită informații, chiar dacă cererea este informală, vă rugăm să îi trimiteți la 
Departamentul de Relații cu Investitorii. 

 

 

8. A face ceea ce este corect pentru 
comunitățile noastre 

8.1 Participarea la comunitățile noastre 

 
Fiecare dintre noi face o diferență pozitivă în comunitatea în care trăiește și își desfășoară activitatea, prin 
activități de voluntariat, activități caritabile și activități politice. WTW respectă libertatea noastră de a 
participa la aceste activități. 

 
Cu toate acestea, așa cum nu ar trebui să participăm la activități politice personale în timpul serviciului, tot 
așa nu trebuie să contribuim cu fonduri sau resurse ale WTW la niciun partid politic, candidat sau 
funcționar public. „Resursele” includ spații de birouri, echipamente și consumabile sau timp de lucru al unui 
coleg pentru a efectua apeluri telefonice sau a pregăti materiale de campanie. Orice contribuție politică 
personală pe care o faceți nu trebuie prezentată ca provenind de la WTW. 

 
Activități de lobby 

 
WTW poate stabili, din când în când, că interesele companiei – sau cele ale clienților noștri – sunt 
deservite prin activități de lobby pe lângă autoritățile guvernamentale. În multe țări în care ne desfășurăm 
activitatea, activitățile de lobby sunt supuse unor reguli și reglementări stricte. Aceste reguli și reglementări 
pot fi complexe și dificil de interpretat. Nu trebuie să vă implicați în nicio activitate de lobby fără 
permisiunea expresă a Departamentului juridic. 
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8.2 Combaterea încălcărilor drepturilor omului prin sclavie și trafic de persoane 

 
Statele Unite, Regatul Unit, Australia și alte țări interzic sclavia și traficul de persoane, Organizația 
Națiunilor Unite definind traficul de persoane ca fiind „recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau 
primirea de persoane, prin amenințare sau utilizarea forței sau a altor forme de constrângere, răpire, fraudă, 
înșelăciune, abuz de putere sau a unei poziții de vulnerabilitate sau acordarea sau primirea de plăți sau 
beneficii pentru obținerea consimțământului unei persoane care deține controlul asupra altei persoane, în 
scopul exploatării.” 

 
Natura activității noastre ca furnizor de servicii profesionale pentru clienții corporativi înseamnă că există un 
risc scăzut de sclavie și trafic de persoane. Cu toate acestea, deoarece poate exista un risc mai mare în 
lanțul nostru de aprovizionare, este important ca toți colegii să cunoască interdicțiile împotriva traficului de 
persoane și să înțeleagă că societatea va lua măsurile corespunzătoare împotriva oricărui coleg, agent sau 
subcontractant care încalcă aceste interdicții. Cerințele companiei referitoare la furnizorii noștri, inclusiv 
obligația de diligență, integrarea și monitorizarea, procesele de licitație și cerințele de contractare, sunt 
toate menite să reducă la minimum riscul ca lanțul nostru de aprovizionare să beneficieze de pe urma 
traficului de persoane. Vă rugăm să contactați Departamentul de achiziții, Departamentul juridic, 
Departamentul de conformitate sau să apelați Linia telefonică WTW cu orice întrebări sau pentru a raporta 
orice preocupări. 
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9. Scutiri și derogări 
 

În ceea ce privește alți colegi decât directorii executivi și managerii Willis Towers Watson plc, orice cerere 
de derogare sau de scutire de la aceste cerințe trebuie prezentată consilierului general sau directorului de 
conformitate al grupului. În ceea ce privește directorii executivi și managerii Willis Towers Watson plc, orice 
cerere de derogare sau de scutire de la aceste cerințe trebuie prezentată consiliului de administrație. În 
cazul unei derogări sau al unei scutiri aprobate care implică comportamentul unui director executiv sau al 
unui manager, acționarii companiei vor fi informați în mod corespunzător în măsura în care standardele de 
listare la bursă sau orice alte reglementări impun acest lucru, inclusiv motivele derogării. 
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10. Întrebări privind codul sau politicile 
 

În cazul în care există ambiguitate sau incertitudine cu privire la semnificația oricăror cerințe cuprinse în 
prezentul cod sau în politicile companiei, vă rugăm să consultați consilierul general sau directorul de 
conformitate al grupului. 
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11. Confirmare 
 

Fiecare coleg trebuie să înțeleagă și să urmeze Codul, să respecte principiile și politicile sale subiacente și 
să fie familiarizat cu procesul de raportare a încălcărilor potențiale sau reale. Pentru a vă asigura că 
îndepliniți aceste obligații și că respectați standardele noastre de conduită, trebuie să confirmați anual că 
ați citit, că ați înțeles și că veți respecta Codul. 
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