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1.    Как осъществяваме дейност 
 
Изявление на "CEO" 
 
“Experian се е развила като една от световните водещи компании за информационни 
услуги, с проницателност, която подпомага ежедневното вземане на решения в повече от 
90 държави. 
 
Това, което правим е важно, но не по-малко важно е как го правим.  Ако нашият бизнес 
продължава да се разраства и развива успешно, ние трябва да поддържаме доверието 
на клиенти, служители, инвеститори, бизнес партньори и общностите, от които сме част. 
 
Този Глобален кодекс за поведение формулира принципите, които укрепват нашите 
бизнес операции по цял свят.  Той описва стандартите за поведение, които се изискват от 
всеки, който работи за Experian, която и част от бизнеса да представяме.  
 
Законите са различни в различните държави и ние винаги напълно ще се придържаме 
към тях, но нашият Кодекс е универсален.  Той е основата, върху която извършваме 
нашите взаимоотношения, на вътрешно и на външно ниво.  Всеки от нас е задължен да 
спазва тези принципи и да гарантира, че никога няма да допуска разлика между това, 
което казваме и това, което правим.  
 
Моля, внимателно прочетете този документ и го използвайте като насока за начина Ви на 
работа.  Ако нещо в Кодекса не Ви е ясно, помолете Вашия мениджър за пояснение. 
 
Ако научите за някакво нарушаване на нашия Кодекс, трябва да го докладвате на Вашия 
мениджър или да се свържете с Линията за връзка на Experian относно поверителни 
въпроси.  Аз съм лично посветен на това да създавам в Experian среда, където всеки 
може да говори открито и Вие ще намерите насоки в Кодекса относно как да го направите.    
 
Големите компании са създадени върху почтеност и върху доверието, което следва от 
това.  Заедно ние можем да покажем на света, че Experian определя най-високите 
стандарти на корпоративно гражданство и че ние сме обединени в задължението си 
винаги да правим правилното нещо.”      
 
 
Don Robert 
Главен изпълнителен директор 
 

 
2.   Относно заинтересованите лица  
 
Клиенти и потребители 
 
Почтеността е основата на всички взаимоотношения в Experian, а доверието 
е сърцевината. 
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Нашите взаимоотношения с нашите клиенти се градят на убеждението ни, че трябва да 
надвишим техните очаквания. Ние приемаме нашата отговорност пред нашите клиенти 
сериозно, обещаваме само това, което можем да осигурим и се стремим да не ги 
подведем по никакъв начин. Осигуряваме иновация чрез нашите решения, стремим се да 
гарантираме качество, бързина и ефективност.  
 
Experian се е ангажиралa с честна търговия с нашите клиенти и потребители.  Не трябва 
да се възползваме от някой клиент или потребител чрез манипулиране, подвеждане, 
неуместни заплахи, измама, злоупотреба с поверителна информация или 
подобно поведение. 
 
Служители   
 
Нашите служители са най-важния ни капитал.  Experian наема и поощрява единствено 
въз основа на заслуги и ние окуражаваме нашите служители да реализират своя 
потенциал.  Ние признаваме и награждаваме индивидуалната работа и окуражаваме 
инициативата и иновацията в екипната работа.  
 
Процесът по набиране на служители в Experian се осъществява в съответствие с 
уместните местни закони и други регулаторни изисквания.  Имаме внедрени стабилни 
процеси, които помагат да се гарантира, че е законово допустимо за всеки кандидат да 
работи в съответния регион. 
 
Също така Experian признава, че поведение, което е социално и професионално 
приемливо в една култура и държава може да бъде разглеждано различно в друга.  Така 
че ние насърчаваме уважението към културните различия на работното място и се 
стремим да внасяме културно разнообразие в нашите работни практики.  Но преди всичко 
ние уважаваме човешките права на нашите хора като индивиди.  
 
Акционери  
 
Ние управляваме Experian заради нашите собственици - акционерите.  Ние им 
осигуряваме честна и точна информация, която представя ясна картина за позицията и 
перспективите на Experian.  Ние искаме да защитим и подобрим нашата репутация във 
всички наши бизнес дейности, да запазим нашите активи чрез нашето отговорно бизнес 
поведение и да се придържаме към установените принципи на корпоративно управление. 
 
Доставчици  
 
Доставчиците са наши партньори и неделима част от нашата дейност.  Experian действа 
справедливо при избора ни на доставчици.  Ние очакваме обслужване и полезен 
резултат.  Ние се отнасяме към доставчиците с уважение и търгуваме честно с тях.  
 
Общества  
 
Experian е ангажиран със социално отговорно поведение, като помага да се подобри 
качеството на живот в различни общества, на национално и местно ниво.  Като отговорен 
работодател, Experian признава нуждата от ангажираност и разбира изисквания на тези 
общности за максималната полза от всичко. 
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Стремим се да направим осезаема разлика в тези общества чрез програма на служители 
доброволци, спонсорство на общността и благотворителност.  
 
Ние поощряваме отговорното поведение по начина, по който въздействаме на околната 
среда, докато ръководим нашия бизнес. 
 
 
3.   Осигуряване на безопасно и етично работно място  
 
Равноправна заетост 
 
Experian е убеден в наемането, поощряването, награждаването и прекратяването на 
взаимоотношения със служители единствено според заслугите им, без значение на раса, 
цвят, възраст, пол, произход, религия, национален произход, гражданство, сексуална 
ориентация, семейно положение, медицинско състояние, бременност, инвалидност, 
статус на ветеран или на някаква друга основа забранена от национален, местен, 
федерален, щатски или местен закон. 
 
Липса на тормоз 
 
Experian не одобрява никаква форма на тормоз.  Това включва тормоз въз основа на 
раса, цвят, възраст, пол, произход, религия, национален произход, гражданство, 
сексуална ориентация, семейно положение, медицинско състояние, бременност, 
инвалиднос или на някаква друга основа забранена от национален, локален, федерален, 
щатски или местен закон.  Това важи за всички форми на тормоз на работното място от 
или към служител, от или към клиент, продавач, консултант или предприемач.   
 
Безопасна околна среда 

 
Experian се е ангажирал да осигурява безопасна, здравословна и продуктивна работна 
среда за всички служители.  Заради благото на всички служители, Вие трябва да 
работите безопасно и да спазвате установените от Experian практики и процедури за 
безопасност. Също трябва да докладвате за всички наранявания или заболявания, 
свързани с работата, на Вашия мениджър или Отдела по човешки ресурси.     
 
Работно място без наркотици 
 
Experian е работно място, където няма наркотици.  Experian е ангажиран с поддържането 
на работна среда, където няма въздействие от нелегални наркотици и контролирани 
вещества.  В тази връзка, притежанието, предлагането или използването на нелегални 
наркотици, или състояние под въздействие на такива наркотици в работно време в 
собствеността на Компанията, или на някакво събитие, спонсорирано от Компанията, е 
забранено и няма да бъде толерирано.  
 
Насилие на работното място 
 
Experian не толерира насилие, извършвано от или към служители на работното място.  
Действията на насилие, освен другите неща, включват преднамерено нанасяне на щети 
върху собственост, притежание, размахване или използване на оръжие, поведение, което 



Глобален кодекс на поведение v1.2 15 май 2011 г.                   Ограничено за Experian       Страница 7 ot 11  
 Отдел за съответствие     
 
 

създава страх от нараняване на друго лице, или застрашаване или нанасяне на вреда на 
друго лице.  
 
 
4.   Избягване на конфликти на интереси 
 
Дейности и взаимоотношения извън Experian 
 
Конфликт на интереси може да се появи, когато едно решение може да бъде повлияно, 
или може да изглежда, че е повлияно от възможността за лична облага.  Служителите 
винаги трябва да са наясно с вероятни конфликти и да се опитват да ги избягват.  Всички 
служители са отговорни за уведомяването на техния мениджър за всяка ситуация, която 
смятат, че създава или може да създаде конфликт на интереси или появата на такъв.  
Мениджърите се насърчават да свеждат въпроса до вниманието на съответния Отдел по 
съответствие с процедурите (Compliance Department).  
 
Финансови инвестиции 
 
Всички служители са длъжни да се уверят, че личните им финансови дейности не са в 
конфликт с техните задължения като служители.  Финансов конфликт на интереси може 
да повлияе негативно на Вашата преценка или да остави впечатление, че Вашата 
преценка е негативно повлияна. 
 
Странична заетост 
 
Според своето естество допълнителна външна трудова заетост може да намали 
безпристрастността, преценката, ефективността или продуктивността, които се очакват от 
вас във Вашата работа. Така че Experian изисква всички служители да уведомяват своя 
пряк ръководител за всеки потенциален конфликт от допълнителна трудова заетост и да 
получат писмено одобрение от управлението на Experian преди да се ангажират с 
такава дейност.  
 
Подаръци и гостоприемство  
 
Даването на бизнес подаръци е традиционен начин да се заздравят бизнес 
взаимоотношенията и с някои ограничения може да бъде законна бизнес практика.  
Политика на Experian е служителите на Компанията да могат да дават и получават 
уместни, законни бизнес подаръци във връзка с тяхната работа в Компанията с търговски 
клиенти и други неправителствени страни, при условие, че всички тези подаръци са с 
умерена стойност и не се дават или получават с намерението или перспективата да се 
повлияе на вземането на бизнес решение от страна на получателя.  Никога не трябва да 
приемате плащане, направено за вас с цел да Ви повлияе да предоставите бизнес на 
клиент, подизпълнител или друго лице.  Преди да предложите, предоставите или 
получите някакъв подарък или гостоприемство, Вие трябва внимателно да обмислите 
условията на Глобалната политика на Experian за подаръци и гостоприемство, да 
потърсите съответните одобрения и да се уверите, че подробностите за всякакви такива 
подаръци и гостоприемство са били регистрирани във вътрешната документация на 
Experian като приемливи. 
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Търговия чрез вътрешно лице 
 
На всички служители строго се забранява (i) да купуват или продават ценни книжа на 
Experian, нейни свързани компании или някоя друга обществено търгувана компания въз 
основа на вътрешна информация или (ii) да предоставят вътрешна информация на трети 
страни, които да я използват, за да купуват или продават ценни книжа.  Вътрешната 
информация включва съществена непублична информация, получена като резултат от 
Вашата връзка с Компанията.  Определени директори, чиновници, администратори и 
служители, които са идентифицирани от Компанията като вероятни вътрешни лица, ще 
подлежат на допълнителни ограничения при купуване и продаване на акции и ще бъдат 
уведомени за такива ограничения директно от секретаря на компания Experian plc.  
Търгуването с ценни книжа въз основа на вътрена информация може да доведе до 
граждански или криминални глоби, както се изисква по закон.  
 
 
5.   Спазване на закони 
 
Измама, подкупване и корупция 
 
Experian не приема никакво действие, което включва измама, подкупване, корупция, 
недобросъвестност или лъжа. Това включва всички действия на кражба, всички действия, 
които умишлено улесняват измама или кражба от други лица, и всички действия, 
предназначени да попречат на разкриването или разследването на измама или кражба.  
Experian има вътрешни политики и процеси, предназначени да предотвратяват, откриват 
и докладват за измама, кражба или корупция и служителите са задължени да спазват 
тези политики и процеси.  Те включват отделната Глобална антикорупционна политика и 
Глобалната политика за подаръци и гостоприемство. 
  
Никой чиновник, служител, посредник или друг представител на Experian не може, 
директно, косвено или по друг начин чрез някаква трета страна да предлага, предоставя, 
одобрява, заявява или получава подкуп (включително, но не само подкуп за или от 
обществено длъжностно лице) или друго, което може да се приеме за подкуп с някаква 
цел или да изпълнява своите функции неуместно като очаква или в следствие на 
някакъв подкуп.  
 
Подкупът включва предлагането, предоставянето, одобряването, заявяването или 
получаването на нещо, което има стойност като стимул или награда за неуместно 
изпълнение на съответна функция от получателя (въпреки че в обществения контекст 
склоняването или награждаването дори на правилно изпълнение може да бъде 
нарушение) или където по друг начин е неправилно за получателя да заяви или да 
получи съответно предимство или полза. 
 
Политически пожертвования 
 
Нито Experian, нито някои от неговите чиновници, служители или представители могат да 
правят политически пожертвования от името на, или за Experian без одобрението на 
Борда на директорите на Experian plc, и в някои случаи акционерите.  Във всички случаи 
не могат да се правят политически пожертвования с цел да се получи бизнес или някаква 
полза за Experian.  
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Интелектуална собственост на трета страна 
 
Experian уважава правата на интелектуална собственост на трети страни, включително 
нашите клиенти, подизпълнители и доставчици.  Ако научите или заподозрете, че 
вероятно Experian нарушава правото на интелектуална собственост на трета страна като 
патент, търговска марка, авторско право или търговска тайна, Вие трябва да се свържете 
с Правния отдел.  
 

 
6.   Защита на активи и репутация  
 
Собственост на Компанията 
 
Служителите са отговорни да използват собствеността и активите на Experian за 
дейността на Компанията и да не ги използват за друг вид лична облага.  Вие сте 
отговорни да поддържате собствеността на Компанията под Ваш контрол и да 
предприемате разумни стъпки, за да я защитавате от кражба, злоупотреба, загуба или 
повреда.  Според приложимия закон и съответните политики на Experian, 
идеи/изобретения разработени за или от името на Компанията, в сферата на Вашата 
дейност като служител или като се използват ресурсите на Компанията, принадлежат 
на Компания.   
 
Experian запазва правото, когато е позволено от закона, да контролира използването от 
страна на служителя на комуникационните инструменти на Experian и тяхното 
съдържание.  Освен ако не е специално предвидено друго според приложимия закон, 
служителите не трябва да очакват поверителност по отношение на тяхната употреба на 
системите или собствеността на Компанията.  
 
Използването от страна на служителите на системите на Experian, като имейл, интернет 
или мобилни устройства, трябва да се осъществява в съответствие с подходящата 
Политика за приемлива употреба (както е посочено в Приложение В на Глобалната 
политика за сигурност на информацията). 
 
 
 
Счетоводни книги и документация 
 
Служителите са отговорни да гарантират, че счетоводните книги, документацията и 
сметките на Experian се водят точно и правилно отразяват транзакциите и 
разпорежданията с активите на Experian.  Служителите трябва също да помагат когато е 
уместно при поддържането на системата за вътрешни счетоводни контроли на Experian. 
 
Връзки с обществеността  
 
Всички свързани с Experian връзки с обществеността, статии, възможности за гласност и 
запитвания от пресата или финансовата аналитична общност трябва да се позовават на 
Корпоративните или Вътрешните комуникации или Отдела за връзки с инвеститори. 
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7.   Запазване на поверителността 
 
Информация за клиенти и трети страни  
 
Поверителната информация е информация, която извлича независима икономическа 
стойност от факта, че не е известна на обществото. Поверителната информация включва 
разработена от Experian поверителна информация, както и поверителна информация, 
предоставена на Experian от клиенти, потребители, доставчици и други трети страни.      
 
Всеки служител на Experian е задължен да защитава и поддържа цялата поверителна 
информация в съответствие с приложимите правни и договорни ограничения, както и 
съответните политики на Experian.  Събирането, използването и разкриването на лична 
идентифицираща потребителя информация е особено деликатен и като цяло предмет на 
специфични правила и ограничения.  Неуспехът да се защити и гарантира правилно 
поверителна информация може да повлияе на дейността, стойността и репутацията на 
Experian, може да засегне бизнес отношенията ни и тези с нашите клиенти и може да 
доведе до правна отговорност.  Служителите никога не трябва да се опитват да получат 
поверителна информация от конкурент с неуместни средства. 
 
Споразумения за неразкриване на информация 
 
Никога не споделяйте поверителна информация извън Experian, освен ако нямате 
писмено споразумение за неразкриване от получаващата страна.  Споразуменията за 
неразкриване документират нуждата да се поддържа поверителността на съответната 
информация и да се ограничи употребата на тази информация.  Във всички случаи, 
количеството поверителна информация споделена с трети страни, трябва да се ограничи 
до степен, каквато се изисква от законовата бизнес необходимост. 
 
Запитвания от регулаторни органи 
 
Всички правителствени запитвания за информация или документи трябва да се отнасят 
или към Глобалния отдел по съответствие с процедурите (Compliance Department) или 
Правния отдел, в зависимост от специфичния вид информация или документи, които се 
изискват от Experian.  Нито един отговор на правителствено искане или запитване не 
трябва да се дава без предварителното писмено одобрение на Глобалния отдел по 
съответствие с процедурите (Compliance Department) или Правния отдел.  
 
Запазване на документи/Сигурност на информацията 
 
Всички служители трябва да изпълняват своята регионална Политика за запазване на 
документи и Глобалната политика за сигурност на информацията, които са налични на 
интранет уебсайтовете на Компанията.   
 
Придобиване и използване на бизнес сведения  
 
Experian законно събира информация за клиенти и пазари, на които ние работим.  
Experian не търси бизнес сведения с нелегални или неетични средства.  Не се сключват 
договори с конкуренти с цел получаване на бизнес сведения.  Понякога може случайно да 
бъде получена или предоставена информация на Experian от неизвестни източници.  В  
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такива случаи може да бъде неетично да се използва информацията, и трябва незабавно 
да се свържете с Вашия мениджър, Глобалния отдел по съответствие с процедурите 
(Compliance Department) или Правния отдел, или Линията на Experian относно 
поверителни въпроси, за да решите как да процедирате. 
 
 
8.   Поемане на отговорност  
  
Закони, правила и наредби 
  
Experian и нейните служители трябва да спазват всички приложими закони, правила и 
наредби във всяка юрисдикция, където работи Experian по целия свят, включително, но 
не само поверителност на свързаните данни и закони за антитръст/конкуренция във всяка 
държава, където осъществяваме дейност.  
 
Задължения на служителите 
 
Този Кодекс важи за всички служители и където е уместно за независими предприемачи 
и консултанти.  
 
Задължения на преките мениджъри 
 
Преките мениджъри трябва не само да спазват Кодекса, но от тях се очаква и да бъдат за 
пример на тези, които докладват на тях.  Преките мениджъри са задължени да 
проследяват поведението на преките си подчинени и да поощряват спазване на 
приложимите закони, наредби и този Кодекс.  Преките мениджъри са задължени да 
подкрепят служителите, които търсят съвет или да докладват лошо поведение 
или притеснения. 
 
Линия на Experian относно поверителни въпроси 
 
Служителите трябва да докладват всички твърдения за закононарушения.  
Притесненията на служителите ще бъдат взети насериозно и ще бъдат разглеждани 
с поверителност.   
 
Experian има денонощна безплатна линия относно поверителни въпроси, която 
служителите могат да използват, за да докладват реално или предполагаемо 
(добросъвестно) нарушение на този Кодекс.  Вие трябва да докладвате за всички 
известни нарушения на Кодекса и, ако бъде поискано, да сътрудничите при някакво 
разследване.  Неуспехът да се справите с това може да доведе до корективно действие.  
Служители, които злонамерено подават доклад, за който знаят, че не е истина, може 
също да подлежат на корективно действие. 
  
Регионалните номера на линията за помощ са налични от местния Отдел за човешки 
ресурси, Отдела за вътрешен одит и/или регионалната интранет страница. 
 
Разрешаване, комуникация и нерепресивни мерки 
 
Experian ще обръща голямо внимание на всички докладвани проблеми и ще осъществява  
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бързи разследвания, когато е уместно, особено в случаи, които потенциално включват 
нарушения на закона.  Напълно ще съдействаме на правозащитните органи и 
правителствени агенции.  Където е възможно ще предоставяме отговор на лицата, които 
са докладвали проблема.  
 
Служители, които докладват нарушение, няма да са обект на тормоз, отмъщение или 
лоши последствия за заетостта като резултат от докладването.  Всеки служител, който 
тормози или отмъщава на някой, който е докладвал нарушение, подлежи на корективно 
действие и включително отстраняване в неплатен отпуск или прекратяване на 
трудовия договор.  
 
Последствия от нарушения 
 
Всеки служител, за който има доказателства, че нарушава този Кодекс, някои от 
политиките на Experian, или съответна наредба или закон, може да подлежи на 
корективно действие и включително отстраняване в неплатен отпуск или прекратяване на 
трудовия договор.  Служителят може също да подлежи на гражданско или криминално 
съдебно преследване, както е предвидено от закона.  
 
 
9.   Прилагане на Глобалния кодекс за поведение 
 
Отдел за общо съответствие 
 
Глобалният отдел по съответствие с процедурите (Compliance Department) е натоварен с 
изпълнението и приложението на този Кодекс.  Глобалният отдел по съответствие с 
процедурите (Compliance Department) също така осъществява цялостен контрол над 
дейностите по съответствие в цялата Компания, за да поощрява важността на бизнес 
етиката и спазването на приложимите закони, наредби и вътрешни политики.  Глобалният 
отдел по съответствие  с процедурите (Compliance Department) установява политики, 
процедури и структури по съответствие за Компанията.  

 
Без въздействие върху трудовото правоотношение 
 
Нищо в този Кодекс не дава на служителите някакво право по отношение на тяхната 
продължителност на трудовото правоотношение и не представлява споразумение за 
заетост и не пречи по никакъв начин на тяхното право или правото на Компанията да 
прекрати тяхното трудово правоотношение в съответствие с приложим закон.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


