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Sarrera

Mutualia gizarte-erantzukizunez jokatzen duen enpresa izanik, indarrean
diren lege-betebeharrak hertsiki betetzeaz gain, gizarte, lan, ingurumen
nahiz giza eskubideekiko errespetuaren arloko kezkak integratzen ditu bere
gobernu, kudeaketa, estrategia, politika eta prozeduretan, bere interestaldeekin izaten dituen harremanen eta elkarrizketa gardenaren ondorioz
halakoak sortzean; horrela, bere ekintzek dakartzaten ondorio eta inpaktuen
erantzukizuna hartzen du bere gain.
“Mutualiaren Kode Etiko” hau (aurrerantzean, Kodea) Mutualiaren misioan,
balioetan zein ikuspegian oinarritzen da, horiek haren enpresa-kulturaren
oinarrizko osagaiak baitira, betebeharpeko subjektuen jardunbideetan
presente egon beharrekoak, haien erabaki eta jarduera guztietan balioak
direlarik erreferentzia beharrezkoa.
Kodeak enpresaren kudeaketa integratuko jardunbide egoki guztiak
jasotzen ditu, harreman guztiei dagokienez, barne- nahiz kanpo-bezeroekin,
administrazio publikoekin, erakundeko gobernu-erakundeekin eta, oro
har, gizartearekin izaten dituen harremanak barne harturik, eta, era berean,
Mutualia osatzen duten pertsona guztien jokabide profesional eta etikoei
buruzko barne-arauak ematen ditu, haien jokabide etikoa sustatzeko nahiz
ustelkeria-mota guztien prebentzioan laguntzeko.

Onarpena:
Mutualiako Zuzendaritza Komiteak 2007ko ekainaren 14an eginiko bilkuran
onartu zuen Kodea, eta 2012ko maiatzaren 10ean aldatu zen, lehen
berrikuspenean, bai eta 2014ko urriaren 23an ere, bigarren berrikuspenean,
“Zigor-arloko Arriskuak Prebenitzeko Programaren” 2. fasea amaitu zenean,
hain zuzen, Zigor Kodea aldatzeko 5/2010 Lege Organikoa onartu izana
aintzat hartuta. Hirugarren berrikuspena 2015eko uztailaren 13an eginiko
bilkuran onartu zuen Mutualiako Batzar Nagusiak, 35/2014 Legea, “Mutuei
buruzko Legea” deitua, aplikatzeko egin beharreko aldaketak eginik, behin
aipatu den programa ezarriz gero.
Kode Etikoaren laugarren berrikuspena Mutualia 2018-2020 gogoeta
estrategikoaren emaitza izan da, eta Batzar Nagusiak 2019ko martxoaren
26an eginiko bilkuran onartu du.
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Aplikazio-eremua:
Honako hauek dira kode hau bete beharra dutenak: Batzar Nagusiko kideak,
Zuzendari kudeatzailea, Prestazio Berezien Batzordea, Zuzendaritza Batzordea,
Prozesuetako eta Arloetako arduradunak, liderrak nahiz MUTUALIAren barruan
sortzen den beste edozein batzorde, halakorik sortuz gero, bai eta haren
enplegatuak ere (aurrerantzean, betebeharpeko subjektuak).
Mutuaren izenean eta ordezkari diharduten hirugarrenek ere errespetatu beharko
dituzte arauok.

Garapena:
Kodea, bere izaera dela eta, ezin ditu eta ez ditu behar egoera posible guztiak barne
hartu, betebeharpeko subjektuen jokabidea bideratzeko irizpide eta balioak ezarri
baizik, eta, hala dagokionean, jarduera profesionala aurrera eramatean agertzen
diren zalantzak ebatzi.
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Misioa
Mutualian, osasunarekin eta bizi-kalitatearekin konprometitutako pertsonak
gara.
Mutualia, Gizarte Segurantzarekin lankidetza duen mutua, enpresa-elkarte bat
da, irabazi-asmorik gabekoa, eta helburutzat du osasun-zerbitzuak, prestazio
ekonomikoak eta prebentzio-jarduerak kudeatzea elkartutako enpresentzat
eta babestutako pertsonentzat.
Prebentzioaren kultura sustatzen du, bere bezeroentzat zein gizartearentzat.
Horretarako, kudeaketa-eredu aurreratu bat erabiltzen du, interes-taldeen
osasuna, bizi-kalitatea zein gogobetetze-maila hobetzera bideratua, zerbitzu
berritzaileekin eta pertsona konprometituekin, gizarte-erantzukizunez jokatuz
eta Gizarte Segurantzaren Sistemaren jasangarritasuna bilatuz.
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Balioak

6
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Ikuspegia

Zure konfiantzazko mutua, jasangarria eta fidagarria, izan nahi dugu, gure
zerbitzu aurreratuen kalitateagatik, hurbiltasunagatik eta tratu humanoagatik
ezaguna, pertsonek beren talentua garatzen duten leku bat, taldean lan
eginez, zure beharrizanetara egokitzeko xedez.
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Jokabide profesional eta 		
				etikoko arau orokorrak
Legeak betetzea:
Betebeharpeko subjektu guztiek beren gain hartzen dute jarduera gauzatzen duten
tokian indarrean diren legeak betetzea, arauen muinari eta helburuari jarraituz,
ez kanpotik ezarritako betebehartzat soilik, Mutualiaren kulturan barneraturiko
betebehartzat baizik.
Legeak interpretatu eta aplikatzean, oinarria baduen zalantzaren bat sortzen
baldin bada, Mutualiako Gai Juridikoen Zuzendaritzarengana edo Aholkularitza
Juridikoarengana joko da aholku eske.
Mutualiak eskubidea izango du lege-, administrazio- edo justizia-arloko erabaki eta
ebazpenei errekurtsoak aurkezteko, haren interesen kontrakoak direnean, legez
bidezkoak diren instantzia guztien aurrean. Mutualiak errespetatu eta onartu egingo
ditu halakoen inguruan ematen diren administrazio-arloko eta/edo justizia-arloko
ebazpenak.
Kode hau bete beharra duen subjektu orok, Mutualian dituen eskumenekin edo
gauzatzen dituen jarduerekin lotutako prozedura penal batean ikertua gertatzen
denean, kidea edo mendekoa den gobernu-organoari edo ordezkaritzari berehala
eman beharko dio horren berri, edo, enplegatuen kasuan zein mutuaren ordezkari
diharduten hirugarrenen kasuan, Erakundearen Betetze Batzordeari. Organo
bakoitzak, adierazitako horiei dagokienez, kasuan-kasuan erabakiko du zer neurri
hartu.

Jokabide profesional prestua izatea:
Profesionaltasuna eta prestutasuna izango dira betebeharpeko subjektuen
jokabideak jarraitu beharreko irizpide gidariak.
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Profesionaltasuna da jardutea era proaktiboan, eraginkortasunez, arretaz,
erantzukizunez, konpromisoz, zintzotasunez, errespetuz eta bikaintasun, kalitate
nahiz berrikuntzarantz bideratuta.
Prestutasuna da jardutea leialtasunez, zintzotasunez, zuzentasunez, fede honez,
gardentasunez, era objektiboan eta Mutualiaren interesekin bat etorrita.
que atenten contra la dignidad o que generen un entorno intimidatorio, humillante
u ofensivo con los derechos personales.

Pertsonen Gogobetetasuna Bilatzea:
Mutualia konprometitu egiten da pertsona guztien garapen pertsonal eta
profesionala lortzera, haien gogobetetasuna nahiz erakundeko kide izateko
harrotasuna erdietsita, bai eta erakundearen misio, ikuspegi eta balioekiko
konpromisoa ere.

Tratu berdinaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioa:
Mutualiak pertsonen duintasuna errespetatzen du, eta diskriminaziorik eza
sustatzen du, diskriminazio hori zuzenekoa zein zeharkakoa izan, jaioterrian,
nazionalitatean, arrazan, etnian, sexu-orientazioan, erlijioan edo sinesmenetan,
iritzian, desgaitasunean zein beste kondizio edo zirkunstantzia pertsonal edo
sozialetan oinarritua izan.
Halaber, Mutualia konprometitu egiten da emakumeen eta gizonen arteko
tratu berdinaren printzipioa bermatzera, sexuan oinarritutako diskriminazio
oro, zuzenekoa zein zeharkakoa, baztertuta, bereziki amatasunaren, familiako
betebeharrak norbereganatzearen edo egoera zibilaren ondoriozko
diskriminazioak; printzipio hori aplikatuko da, hain zuzen, laneratzeko garaian,
lanbide-heziketan, igoera profesionaletan nahiz lan baldintzetan, lansarien eta
kaleratzeen inguruko baldintzak barne.
Mutualiak arbuiatu egiten ditu laneko jazarpen-mota oro –fisikoa, sexuala,
psikologikoa, morala edo beste– nahiz laneko agintekeria-mota oro, bai eta
duintasunari erasotzen dion edo, eskubide pertsonalei dagokienez, ingurune
beldurgarri, apalgarri edo iraingarri bat sortzen duen beste edozein jokabide ere.
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Intimitaterako eskubidea:
Mutualiak intimitaterako eskubidea errespetatzen du, bereziki –adibide gisa
adierazita, baina ez mugapen gisa– datu pertsonalei, osasun-datuei, datu
ekonomikoei eta komunikazioei dagokienez, eta segurtatu egiten du datu
pertsonalen tratamendu konfidentziala, datu pertsonalak babesteari buruzko
legedian xedaturik dagoenaren arabera.
Mutualiak errespetatu egiten ditu betebeharpeko subjektuen komunikazio
pertsonalak, Internet bidezkoak zein gainerako komunikabideen bidezkoak.
Betebeharpeko subjektuek beren gain hartzen dute komunikabideak –
eta, oro har, erakundeak haien esku jartzen duen beste edozein baliabide–
erantzukizunez erabiltzeko konpromisoa.
Mutualiak datu pertsonalik ez zabaltzeko konpromisoa, datu horien
titularren aurretiazko eta idatzizko onarpena izan ezean, salbu eta legearen,
administrazioaren edo justiziaren arloko betebeharren bat bete behar badu.
Betebeharpeko subjektuek, haien jarduera dela eta, beste pertsona batzuen
datu pertsonaletarako irispidea dutenean, datu horiek kanpoko zein barneko
bezeroenak izanik ere, halakoen konfidentzialtasuna errespetatuko dute, eta
inola ere ezingo dira datu horiek tratatu legez edo kontratuz ezarritakoak ez
diren beste helburu batzuetarako.

Laneko segurtasuna eta osasuna:
Mutualiak laneko segurtasunari eta osasunari buruzko politika bat sustatuko
du, eta indarrean den legean ezarritako prebentzio-neurriak hartuko ditu, bai
eta etorkizunean ezartzen direnak ere, halakorik ezartzen bada.
Betebeharpeko subjektuek era aktiboan lagunduko dute laneko arriskuak
prebenitzeko enpresaren planeko prebentzio-neurriak ezartzen eta betetzen,
eta beren gain hartuko dute lanpostu bakoitzari dagozkion segurtasun eta
osasuneko baldintzak arriskuan jartzeko moduko irregulartasun edo egoera oro
jakinarazteko betebeharra.
Mutualiak sustatu eta lagundu egingo du, berarekin lan egiten duten enpresa
kontratistek haren arauak eta politikak aplika dezaten laneko segurtasun eta
osasunaren arloan.
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Hautaketa eta ebaluazioa:
Pertsonal-hautaketarako irizpideak objektibotasunean, gardentasunean eta aukeraberdintasunaren zein diskriminaziorik ezaren printzipioen errespetuan oinarritzen
dira, profesional onenak ekartzeko helburuz, izangaien merezimendu akademikoak eta
gaitasun pertsonal eta profesionalak nahiz erakundearen beharrizanak balioztaturik.
Mutualiak era objektiboan ebaluatuko ditu langileak, haien gaitasunak eta banakako
zein taldekako jardun profesionala aintzat hartuz, haien emaitzak eta aurrerapen
profesionala aldizka ebaluatzeko sistemak ezarririk.

Prestakuntza-politikak:
Mutualiak bere pertsonalaren prestakuntza sustatuko du. Prestakuntza-programek
tratu- eta aukera-berdintasuna bultzatuko dute, eta erakundearen helburuak lortzen
lagunduko dute.
Mutualiak enplegatutako pertsonek etengabeko prestakuntza-politikan parte hartu
behar dute, banakako eta taldekako prestakuntza-planak aurrera eramanez, beren
ezagutza teknikoak nahiz kudeaketa-arloko ezagutzak eguneratuz, beren trebetasunak
garatuz, eta erakundearen prestakuntza-programak baliatuz, enpresaren beharrizanen
arabera eta haietako bakoitzak agertutako lehentasunen arabera, haien gaitasunak
ahalik eta gehiena garatzeko moduan.

Informazio-politikak:
Mutualiak aldizka emango die informazioa erakundeko betebeharpeko subjektuei
Plan Estrategikoaren ildo nagusien inguruan nahiz erakundearen martxaren inguruan;
horrela, komunikazioa –maila guztietakoa– enpresaren funtzionamenduaren oinarrizko
elementutzat duen lan-sistema bat bultzatuko da, eta konfiantza, gardentasuna eta
parte-hartzea ziurtatuko dira erakundearen bilakaerari buruz pertsona bakoitzari
ematen zaion informazioan.
Pertsona bakoitzak komunikazioa eta elkarrizketa sustatuko du erakundeko gainerako
pertsonekin, edozein prozesu edo arlotakoa izanik ere, eta lan-harremanetarako
esparru egoki bat garatzen lagunduko du, harreman horietan elkarrenganako eta
etengabeko laguntza nagusi izateko, norberaren jarrerak alboratuta eta barneko zein
kanpoko bezeroei ahalik eta zerbitzurik eta erantzunik onena ematea helburutzat
hartuta. Erakundearen eta haren bezeroen informazio konfidentziala zaindu egin
beharko da.
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Esku-erakutsiak eta opariak:
Ez da onartuko oparirik, norberarentzako mesederik, onura pertsonalik edo
konpentsazio ekonomikorik Mutualiarekin harremanetan dauden edo izan nahi
duten bezeroengandik edo enpresa hornitzaileengandik, baldin eta ekintza horiek
–merkataritza-jokabide etiko eta arduratsuen barruan– adeitasun onargarritzat jo
ohi dena gainditzen dutela irizten bazaio. Promoziozko opariak edo adeitasunezko
detaileak baino ezingo dira onartu.
Ez da onura pertsonaltzat joko ekitaldi sozialetara, bileratara edo bestelako
prestakuntza-ekitaldi batzuetara jotzea, baldin eta behar bezala baimendu badira,
ezarritako prozeduren arabera; bazkari profesionaletara joatea ere ez da halakotzat
joko.
Betebeharpeko subjektuek inola ere ezingo dute ez eman ez hartu inongo ordainketamota edo komisiorik. Ezingo da dirurik hartu, norberaren izenean, bezeroengandik edo
enpresa hornitzaileengandik, ezta mailegu edo aurrerakin gisa ere (salbuespen dira
banku-erakundeak edo maileguak edo finantzaketa ematen diharduten beste batzuk),
eta uko egingo zaie bezeroek edo enpresa hornitzaileek egindako gonbidapenei,
enplegatuaren jarduera profesionalerako guztiz beharrezkoak ez diren ekitaldietara
joateko direnean, goian adierazitako promoziozko izaera edo adeitasunezko detaileen
izaera gainditzen badute.

Mutualiaren babesa, bateraezintasunak eta lehia:
Erabaki profesionalak Mutualiaren interesen defentsarik onenean oinarritu beharko
dira, eta, hala, ez dute jasan beharko erakundeko betebeharpeko subjektuen harreman
pertsonalen edo familia harremanen eragina, ez eta bestelako interes partikular
batzuen eragina ere; bestela, interes-gatazka gertatuko da.
Saihestu beharko da betebeharpeko subjektu baten erantzukizunen eta beraren
interes pertsonalen arteko interes-gatazka sortzeko moduko egoera oro. Ez da inola
ere bateragarria izango erakundeko betebeharpeko subjektua eta Mutualiaren
enpresa hornitzailea izatea, mutuari aplikatzekoa zaion araudian onartutako kasuetan
izan ezik.
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Ordaindutako zein ordaindu gabeko kanpoko jarduerak, Mutualiaren interesekin edo
irudiarekin talka egiteko modukoak, aurrera eramatekotan, halakoak onartu aurretik,
betebeharpeko subjektuari dagokion organoa jakinaren gainean jarri beharko da, edo,
hala dagokionean, Erakundearen Betetze Batzordea. Era berean jakinarazi beharko da
karguak hartzeko garaian, karguon nabarmentasunagatik erakundean lan egiten duten
pertsonen independentzia edo objektibotasun profesionala baldintzatzeko aukera
dagoenean.
Debeku da beste erakunde edo enpresa batzuei zerbitzu profesionalak ematea,
erakunde edo enpresa horien arlo edo jardueragatik, Mutualian zerbitzuak ematearekin
lehian sartzeko aukera dagoenean.

Mutualiaren baliabideak eta bitartekoak:
Mutualia konprometitzen da bere pertsonalaren esku jarduera profesionala aurrera
eramateko beharrezkoak eta egokiak diren baliabide eta bitartekoak jartzera.
Betebeharpeko subjektuek beren gain hartzen dute Mutualiaren ondasunak babestu eta
zaintzeko konpromisoa, haien esku jarritako baliabide eta bitartekoak erantzukizunez
erabiliz, jarduera profesionalak erakundearen interesen mesederako gauzatuta soilik.

Programa eta sistema informatikoak::
Mutualia da bertan lan egiten duten pertsonek, beren jarduera profesionala aurrera
eramateko, erabiltzen dituzten programa eta sistema informatikoak, eskuliburuak,
ekipamenduak eta proiektuak erabiltzeko eta ustiatzeko eskubideen jabetzaren
titularra. Hala, bada, ez dituzte Mutualiaren aplikazio informatikoak ustiatu, kopiatu edo
laga behar Mutualiarenak ez diren helburuetarako. Adierazitakoaren aurkako jarduera
orok giza baliabideen arduradunaren baimena beharko du aurretiaz.
Programa eta ekipamendu informatikoak erabiltzeari dagokionez, langileek gidalerro
guztiak ezagutu eta aplikatu beharko dituzte, softwarearen erabilera, sarbide eta
segurtasunari, teknologia informatikoei, posta elektronikoari eta Interneti/intraneti
buruz. Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoari dagozkion xedapen
guztiak bete beharko dituzte. Zehazki, Mutualiako pertsonek hauek bete beharko
dituzte:
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a)

Beren terminala blokeatzea lanpostutik joaten direnean.

b)

Ekipamendu informatikoen segurtasunerako eta sarbiderako neurriak 		
errespetatzea; hala, sarbide-gako pertsonal bat lagatzea, baliabide
informatikoen erabileraren arloan, oinarrizko segurtasun-arauen kontrako
jardunbide bat da.

c)

Ez erabiltzea haien esku jarritako ekipamendu eta baliabide informatikoak
helburu partikularretarako edo lan-jardueratik kanpoko helburuetarako, ez
eta helburu ez-zilegitarako edo erakundearen irudiari kalte egiteko moduko
helburuetarako ere.

d)

Posta elektronikoko mezu masiborik ez bidaltzea, mezuon edukia edozein
izanik ere, Mutualiaren zerbitzariek gainezka ez egiteko, Zuzendaritzak
baimena eman ezean.

Isilpeko informazio konfidentziala:
Mutualiaren jabetzako eta/edo haren esku utzitako informazioa, oro har, isilpeko
eta konfidentzialtzat joko da.
Mutualiaren nahiz betebeharpeko subjektu guztien erantzukizuna da isilpeko
informazio konfidentziala babesteko adinako segurtasun-bitartekoak jartzea.
Isilpeko informazio konfidentziala agerraraztea eta informazio hori helburu
partikularretarako erabiltzea Kode honen kontrakoa da.
Ezingo da zuzenean paperontzietara bota horrelako informazio konfidentzial eta/
edo babestua daukan paper-euskarriko agiririk; aurretiaz, paper-birringailu batean
suntsitu beharko da.
Isilpeko informazio konfidentziala ihes egin izanaren eta hura era partikularrean
erabili izanaren arrazoizko edozein zantzu jakinarazi beharko diote haren berri
izan dutenek beren arduradunari edo, zirkunstantziengatik hala komeni denean,
Erakundearen Betetze Batzordeko edozein kideri.
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Lan-harremana edo harreman profesionala bertan behera geratzen bada, Mutualiari itzuli
egingo zaio isilpeko informazio konfidentziala, agiriak eta biltegiratze-euskarriak barne
(gailu teknologikoak, ordenagailuak, etab.), halako egoeretarako ezarrita dauden berariazko
barne-prozedurei jarraituz.

Egiazko informazio egokia:
Mutualiak era egiazko, egoki, zentzuzko eta gardenean informatuko du bere politikei eta
jarduerei buruz.
Mutualiaren informazio ekonomiko-finantzarioak –aurrekontuen aurreproiektuen eta urteko
kontuen kasuan bereziki– zehazki islatuko du ekonomiaren, finantzen zein ondarearen
arloetako haren errealitatea, Gizarte Segurantzaren mutua laguntzaileei egokitutako
Kontabilitate Publikoaren Planean ezartzen diren kontabilitate-printzipioen arabera.
Informazioa komunikatzean zintzotasunik gabe jokatzea, barneko mailan zein kanpoko
mailan (auditoreak, analistak, zuzendaritza-erakundeak, kontu-hartzaileak eta ikuskatzaileak
eta erregulatzaileak, etab.) Kode honen aurkakoa da. Hor sartzen da zuzena ez den
informazioa ematea, informazioa gaizki ulertzeko eran antolatzea edo informazioa hartzen
dutenak nahasten saiatzea.
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		 7 Mutualiaren ingurunea
Cliente
BEZEROA
Empresa
proveedoras y
ENPRESA HORNITZAILEAK
suministradoras
Relación
conDUTEN
Mutuas
LANKIDETZA
Colaboradoras
MUTUEKIKO HARREMANA
GIZARTEA
Sociedad
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Bezeroa
Zerbitzuaren kalitatea:
Mutualia konprometitzen da, bai zerbitzuen bai produktuen aldetik,
legez ezarritako kalitate-eskakizun eta -estandarren araberako
kalitatea ematera.
Betebeharpeko subjektuek errespetuzko eta adeitasunezko
tratua emango dute, eta arretatsuak, adeitsuak, konprometituak,
errespetutsuak, zintzoak, leialak, fidelak, gardenak eta hurbilerrazak
izango dira bezeroekin dituzten harremanetan, haien konfiantzari
eustea balioetsita.

Konfidentzialtasuna:
Mutualiak bere bezeroen banakako datuen konfidentzialtasuna
bermatuko du, eta konprometitzen da datu horiek hirugarren batzuei
ez agerraraztera, ukitutako pertsonaren aurretiazko eta idatzizko
adostasuna izan ezean, salbu eta legearen, administrazioaren edo
justiziaren arloko betebeharren bat bete behar badu.
Betebeharpeko subjektuek, haien jarduera dela eta, bezeroen
datuetarako irispidea dutenean, halakoen konfidentzialtasuna
errespetatzeko konpromisoa hartzen dute beren gain.

Kontratu soil eta argiak idaztea:
Mutualiaren bezeroekin egiten diren kontratuak soil eta argi idatziko
dira, gardentasuna erraztuko da Gardentasunari, Informazio Publikoa
Eskuratzeko Bideari eta Gobernu Onari buruzko 19/2013 Legean
xedaturik dagoenaren ildotik, eta dauden alternatiben berri emango
da, bereziki zerbitzuei, produktuei eta tarifei dagokienez..

Kexa, erreklamazio eta iradokizunak:
Bezeroen kexa, erreklamazio eta iradokizunei idatziz erantzungo zaie
beti, Mutualiaren barne-prozeduren arabera, hori eragozpena izan
gabe Gizarte Segurantzaren Lege Orokorreko 73.5 artikuluan eta arlo
honetako Lankidetza Erregelamenduko 12.6 artikuluan xedaturik
dagoena betetzeko.
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ENPRESA HORNITZAILEAK
Hautatzeko politika:
Mutualiak enpresa hornitzaileak hautatzeko prozesuak objektibotasun eta
inpartzialtasunezko irizpide baten arabera egokituko ditu, eta halakoak hautatzean
edonolako interes-gatazka edo faboritismoa egotea saihestuko du, Sektore
Publikoko Kontratuen Legean ezarritako oinarriak hertsiki betez, barne-prozeduren
araberako aurrekontu bat baino gehiago eskatuz, eta lehiaketa publiko baterako
deialdia eginez, kontratu-motak legez hala eskatzen duenean..

Informazioaren konfidentzialtasuna:
Hautaketa-prozesu batean enpresa hornitzaileek aurkeztutako prezio eta
informazioak konfidentzialtasunez tratatuko dira, hirugarren batzuei agerrarazi
gabe, haien aurretiazko eta idatzizko adostasuna izan ezean, salbu eta legearen,
administrazioaren edo justiziaren arloko betebeharren bat bete behar badu.
Betebeharpeko subjektuek, haien jarduera dela eta, enpresa hornitzaileen
datuetarako irispidea dutenean, halakoen konfidentzialtasuna errespetatzeko
konpromisoa hartzen dute beren gain.

GIZARTE SEGURANTZAREKIN
LANKIDETZA DUTEN MUTUEKIKO
HARREMANA
Mutualia konprometitzen da leialtasunez jokatzera mutuen eta Gizarte
Segurantzaren arteko lankidetza-esparruan, eta Gizarte Segurantzarekin lankidetza
duten mutuen jarduerari aplikatzekoa zaion araudia hertsiki betez.
Mutualiak konpromisoa hartzen du bere gain enpresak erakartzeko eta/edo
fidelizatzeko ekintzarik ez egiteko.
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Hirugarren batzuen informazioa:
Hirugarren batzuen informazioa eskuratzean, lehiakideei buruzko informazioa
barne, legezko era batean eskuratuko da, inolako aitzakiarik gabe.

Lehiaren defentsa:
Mutualia konprometitzen da lehia askea bultzatzera, kontsumitzaile eta
erabiltzaileen mesedetan.
Mutualiak lehiaren defentsari buruzko araudia beteko du, eta saihestu egingo du
lehiarekin talka egitea, abusatzea edo lehia bera murriztea dakarren edo ekartzeko
modukoa den jokabide oro.

GIZARTEA
Agintaritzak, erakunde erregulatzaileak eta
Administrazioa:
Agintaritzekin, erakunde erregulatzaileekin eta Administrazioarekin izaten diren
harremanak legezkotasunaren, lankidetzaren eta gardentasunaren printzipioen
arabera eramango dira aurrera, horren inguruan barne-prozeduretan ezarrita
dagoena aintzat hartuta.
Administrazio publiko eskudunei eskatzen duten informazioa emango zaie.

Hedabideak eta analistak:
.Analista, hedabide eta abarrekin izaten diren harremanak Kudeaketa
Zuzendaritzaren bidez bideratuko dira, edo hark eskuordetutako pertsonaren
bidez.

Ingurumenaren defentsa eta gizarte-ekintza:
Mutualiak konpromiso irmoa adierazten du ingurumenaren defentsarekin, eta
bere jarduerak garapen jasangarria benetan lortzera bideratuko ditu, haren hiru
aldeetatik: ekonomia, ingurumen eta gizarte aldetik..
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8 Komunikazioa, zabalkundea 		
eta ebaluazioa

Kodea betebeharpeko subjektu guztien artean komunikatu eta zabalduko da.
Kodearen interpretazioaren nahiz haren aplikazioaren inguruan sortzen den edozein
zalantza, halakorik sortuz gero, dagokien organoetako buruengana joko da aholku
eske, edo, hala dagokionean, nagusi hurrenarengana. Zirkunstantziek hala eskatzen
dutenean, Erakundearen Betetze Batzordeko edozein kiderengana jo ahalko d
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Erakundearen Betetze Batzordea

Mutualian enplegaturiko pertsonek kode hau betetzen dutela bermatzeko,
Erakundearen Betetze Batzorde bat egongo da (hori eragozpena izan gabe agiri
honetako “Legeak betetzea” puntuko azken paragrafoan adierazten den jakinarazpena
egiteko), honako hauek osatua:
- Erakundearen Betetze zuzendaria: Susana Castaños del Molino
- Laguntzako pertsonala
Erakundearen Betetze Batzordeko burua eta koordinatzailea Erakundearen Betetze
zuzendaria izango da, eta hark egingo ditu deialdiak eta moderatuko ditu eztabaidak.
Bera ez dagoenean, laguntzako pertsonaleko kide batek ordezkatuko du, idazkari
izendatuta.
Erakundearen Betetze Batzordeak jardun ahalko du bere ekimenez, erakundeko
edozein pertsonak eskatuta (Mutualiaren “Komunikazio eta Salaketako Barnekanalaren” bidez behar bezala identifikatuta) eta, salbuespenez, fede onez eginiko
salaketa anonimo baten bidez.
Kodea ez betetzea salatzen duten komunikazioak edo haren interpretazioaren edo
aplikazioaren inguruko kontsultak Erakundearen Betetze Batzordeko edozein kideri
zuzendu ahalko zaizkio.
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E Erakundearen Betetze Batzordeak oinarrizko funtzio hauek izango ditu,
Mutualiaren “Komunikazio eta Salaketako Barne-kanalean” deskribatutakoez gain:
a)

Kodearen barne-zabalkundea egitea betebeharpeko subjektuentzat.

b)

Kodearen aplikazioarekin lotutako edonolako idazkiak jasotzea.

c)

Kodearen aplikazioarekin lotutako espedienteak izapidetzea, ebazpena
eman arte; Erakundearen Betetze Batzordeak emango du ebazpen hori,
eta Erakundearen Betetze zuzendariak izenpetuko du.

d)

Kodearen aplikazioak sortutako zalantzak interpretatzea.

e)

Zuzendaritza Komiteari proposatzea Kodearen aplikazioak behar dituen
azalpenak eta garapen-arauak.

f)

Betebeharpeko subjektuek eginiko iradokizun eta proposamenak aztertzea.

g)

Kode honen urteko jarraipenari buruzko txosten bat egitea.

Erakundearen Betetze Batzordeak, bere funtzioak betetzean, honako hauek
bermatuko ditu:
- Esku artean erabilitako datu eta aurrekari guztien nahiz aurrera 		
eramandako jardunen konfidentzialtasuna, legez edo errekerimendu
judizialez, informazio hori helaraztea bidezkoa denean izan ezik.
- Haren jarduna sustatzen duen edozein datu, informazio edo agiri zehatzmehatz aztertzea.
Erakundearen Betetze Batzordeak gutxienez sei hilean behin egingo ditu
ohiko bilerak, Erakundearen Betetze zuzendariak horretarako deialdia egin eta
gero, eta ohiz kanpoko bilerak batzordeko edozein kidek eskatuta egingo dira.
Erakundearen Betetze Batzordearen erabakiak, ahal dela, aho batez hartuko
dira, eta ahobatezkotasun hori ezin bada lortu, erabakiok gehiengo kualifikatuz
hartuko dira.
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Indarraldia

Mutualiaren Kode Etikoa aldizka berrikusi eta eguneratuko da, mutuei aplikatzekoa
zaien araudian xedatutakoa, Erakundearen Betetze Batzordearen urteko txostena eta
betebeharpeko subjektuek eginiko iradokizun eta proposamenak aintzat hartuta.
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Onarpena eta adostasuna

Betebeharpeko subjektuek Kode honetan ezarritako balioak eta jokabide-arauak
onartzen dituzte, haren hartze-agiria izenpetuz, Mutualiako Batzar Nagusiak Kodea
onartu eta gero.
Etorkizunean Mutualian sartzen diren edo bertako kide bilakatzen diren betebeharpeko
subjektuek Kodean ezarritako balioak eta jokabide-arauak onartuko dituzte, lankontratuetan eranskin gisa atxikita, hala dagokionean.
Bilbon, 2019ko martxoaren 26an
Eginbidea: Eginbide hau egiten da jasota uzteko Kode Etiko hau, aurrealdean betetako
hamalau orriz osatua, aztertu eta balioztatu egin dutela Batzar Nagusiko Batzar Nagusi
Ordeak, 2015eko maiatzaren 25ean, eta Prestazio Berezien Batzordeak, 2015eko
ekainaren 10ean, eta Batzar Nagusiak onartu duela 2015eko uztailaren 13an, 3.
bertsioan, eta 2019ko martxoaren 26an, 4. berrikuspenean.

Ignacio Lekunberri Hormaetxea
Zuzendari kudeatzailea
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