Hlášení porušení nebo hrozícího porušení předpisů

V rámci zachování prostředí, ve kterém jsou dodržovány veškeré právní předpisy a e cké zásady.
Pro naplnění uvedeného společnost CrassusArt zavedla mechanismus, umožňující hlášení porušení nebo
hrozícího porušení zákona č. 170/2018 o distribuci pojištění a zajištění, jiných právních předpisů v rozsahu,
v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelných předpisů Evropské unie
v oblas distribuce pojištění prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního
kanálu, prostřednictvím kterého může kdokoliv nahlásit porušení či hrozící porušení právních předpisů či jiné
nee cké chování.

Mechanismus hlášení
Mechanismus hlášení porušení či hrozícího porušení zákona o distribuci pojištění a dalších právních předpisů
o distribuci pojištění (dále také jen „hlášení“ či „oznámení“) je nástrojem pro prevenci a odhalování
pro právního či nee ckého jednání při distribuci pojištění s cílem přispívat k včasnému odhalování tohoto
jednání a předcházet jeho systema ckému opakování i nega vním důsledkům.

Oznamovatel
Oznamovatelem může být kdokoliv, tedy klient stávající či bývalý, zaměstnanec či spolupracovník
Společnos , obchodní partner či další osoby, které se dozví o skutečnostech, které mohou vést, vedou nebo
vedly k porušení právních předpisů souvisejících s podnikáním CrassusArt nebo se dozví o jiných nee ckých
či nekalých jednáních společnos CrassusArt.

Oznámení či Hlášení
Oznámení výše uvedeného pro právního či nee ckého jednání by mělo být jasné, srozumitelné, čitelné a
musí z něho být patrné, co je předmětem oznámení (co nejpodrobněji včetně popisu skutečnos v nichž
oznamovatel spatřuje porušení zákona č. 170/2018 SB., o distribuci pojištění a zajištění. Oznámení může
obsahovat iden kace osoby, nančního poradce či organizačního úseku, kterého se oznámení týká. Dále
může obsahovat informace, zda hodlá být oznamovatel informován o výsledku řešení oznámení a případně
označení dokumentů či dalších osob, které mohou vést k vyřešení oznámení. Oznámení může být podáno i
anonymně.

Ochrana oznamovatele
Společnost garantuje ochranu, anonymitu oznamovatelů a zajišťuje, aby iden ta oznamovatele zůstala v
tajnos . Údaje o oznamovateli mohou být zveřejněny pouze s jeho výslovným souhlasem nebo pokud to
vyžadují právní předpisy či následné soudní řízení.
Společnost rovněž zakazuje jakékoliv sankce, diskriminaci, nespravedlivé chování pro oznamovateli či jiná
nega vní opatření a garantuje oznamovateli ochranu před pos hem z důvodu oznámení, které bylo učiněno
v dobré víře.
Společnost je povinna oznámení přijmout a postupovat tak, aby došlo k jeho objek vnímu a řádnému
vyřešení.
Oznámení jsou řešena bez zbytečného prodlení s přihlédnu m k charakteru a závažnos
oznámení. Maximální lhůta pro vyřešení oznámení není stanovena.
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CrassusArt, s.r.o., společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 26732

Komunikační kanál
Oznámení lze podat osobně, písemně (poštou) nebo elektronicky (emailem)

Elektronicky
whistleblowing@crassusart.cz

Písemně bude doplněno
Označte slovem whistleblowing1

Osobně: bude doplněno

-------------------------------------------------------------------------1 Whistleblowing – Proces odhalování a oznamování závažných pro

právních nebo nee ckých jednání ve Společnos CrassusArt
poskytnu m informace pověřené osobě prostřednictvím nezávislého komunikačního kanálu a jejich následném řešení.
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