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תשלומים שאינם הולמים
המטרה
מתן הנחיות והוראות נוספות בנוגע לאיסור מטעם החברה על תשלומים בלתי הולמים.

היקף
מדיניות זו חלה על כל עובדי ,מנהלי וסוכני  Strykerוכן על חברות הבת המקומיות ובחו"ל.

עקרונות מדיניות בסיסיים
.1

הרקע :הקוד האתי של  Strykerקובע כי "החברה ,עובדיה ומנהליה לא יעבירו שום תשלום שאינו הולם לפקידים ממשלתיים ושאינם ממשלתיים,
לעובדים ,ללקוחות ,לאנשים או לישויות ,וכי החברה ,עובדיה ומנהליה לא יבקשו או יקבלו שום תשלום שאינו הולם מאת ספקים ,לקוחות או כל אדם
המבקש לעשות עסקים עם החברה" .המטרה של מדיניות תשלומים בלתי הולמים היא לספק הנחיות נוספות והוראות בנוגע לאיסור שהטילה החברה
על העברה ,הצעה ,קבלה או דרישה לתשלום שאינו הולם.

.2

הגדרות לצורכי מדיניות זאת
2.1

המונח "עוסק במקצועות הרפואה" )" ("HCPמשמעו אנשים או גופים הרוכשים ,חוכרים ,ממליצים ,משתמשים ,מארגנים לרכישה או להחכרה
של ,או נותנים מרשם למוצרים הנמכרים ,מוחכרים או מופצים ע"י .Stryker

2.2

המונח "פקיד" פירושו כל אחראי או עובד של גוף שלטון או של כל מחלקה ,סוכנות ,או גוף מסייע ,או ארגון ציבורי ובינלאומי ,או כל אדם הפועל
כנציג עבור או בשם כל גוף או מחלקה ממשלתיים ,סוכנות או גוף מסייע ,או עבור או בשם כל ארגון ציבורי ובינלאומי.

2.3

המונח "תשלום" פירושו הענקה או הצעה להעניק דבר מה בעל ערך ,כולל אך ללא הגבלה לכסף ,לבידור ,לתחבורה ,לארוחות ,למזון ,לשווי
כסף ,לתרומות או לכל שירות או מתנה אחרים.

.3

תשלומים לפקידי ממשלה או למקורבים :עובד  Strykerלא יציע ,לא יאשר ולא יעביר תשלום לפקיד או למקורבו או לכל מפלגה פוליטית או לפקיד או
למועמד ,במטרה להשפיע באופן בלתי הולם על קבלת החלטה עסקית של אותו האדם ,או כדי להבטיח יתרון שאינו הולם מכל סוג עבור .Stryker
איסור זה חל על תשלומים ועל הצעות ,וכן על אישור תשלומים שמתבצעים ישירות ע"י עובד  Strykerאו בעקיפין באמצעות סוכנות ,מפיץ ,יועץ ,שותף,
ברוקר ,נציג או גוף אחר.

.4

תשלומים לעוסקים במקצועות הרפואה :עובד  Strykerלא יעביר תשלום לעוסק במקצועות הרפואה במטרה להשפיע בצורה בלתי הולמת על ההחלטה
לבצע רכישה ,החכרה ,המלצה ,שימוש ,הסדר רכישה או חכירה ,או המלצה על התקן רפואי שנמכר או מופץ על ידי  .Strykerכל תשלום לעוסק במקצועות
הרפואה חייב להתבצע בכפוף לכל החוקים ,התקנות ,ההנחיות וקודי האתיקה הרלוונטיים ,וכן בכפוף למדיניות ולנוהלי  .Strykerאיסור זה חל על
תשלומים שמתבצעים ישירות ע"י עובד  Strykerאו בעקיפין באמצעות סוכנות ,מפיץ ,יועץ ,שותף ,ברוקר ,נציג או גוף אחר.

.5

קבלת תשלומים או מתנות מאת ספקים ,מלקוחות ומגופים נוספים.

.6

5.1

תשלומים או מתנות שאינם הולמים .נאסר בכל עת על עובדי  Strykerלקבל תשלומים או מתנות כולל – אך לא רק – ארוחות ,מזון ,בגדים,
הסעות או פריטים אחרים שערכם עולה על  – 75.00$מאת ספק או מכל גורם אחר המבקש לעשות עסקים עם  ,Strykerוכל תשלום או מתנה
שנועדו להשפיע – או העשויים להשפיע – באופן בלתי נאות על החלטתו של הצד המקבל .בנוסף לכך ,חל איסור מוחלט על עובדי Stryker
לקבל תשלום או כרטיסים במתנה )לדוגמה ,לאירועי ספורט ,הצגות תיאטרון( או לבילויים בסכום כלשהו.

5.2

מתנות מותרות .עובדי  Strykerרשאים לקבל מאת ספקים או גורמים המבקשים לעשות עסקים עם  Strykerמתנות צנועות לאירועים מרכזיים
בחייהם )כמו לידת תינוק ,חתונה ,פטירה( או סל שי לחג – כל עוד יתחלקו בפריטי השי שקיבלו עם העובדים במחלקה או בקבוצת העבודה ו/או
יתרמו אותו לארגון צדקה )כגון בית תמחוי או מקלט לחוסים( .מותר לעובדי  Strykerמותר להשתתף קורסים חינוכיים בנושאים הקשורים
לעבודתם והמסופקים ומשולמים ע"י ספקים וסוכנים נוכחיים באישור מראש של ראש חטיבה ו/או סגן נשיא של הפונקציה הרלוונטית בתאגיד.

5.3

שידול על ידי עובד  .Strykerעובד  Strykerאינו רשאי בשום מקרה לשדל או לדרוש תשלום מאת ספק ,לקוח או מכל מי שמבקש לעשות עסקים
עם .Stryker

ציות ואכיפה :כל העובדים והמנהלים ב Stryker-אחראים לקיים מדיניות זו בענייני תשלומים לא הולמים ,והנשיא או המנהל האחראי בכל חטיבה של
 Strykerאחראי לוודא שכל העובדים שלו יצייתו בכפוף למדיניות זו .הפרה של מדיניות זו תביא להטלת סנקציות על ידי החברה ,ואף לפיטורין .אם יש
לך שאלות בנוגע למדיניות זו או בנוגע למתנות או לתשלומים ספציפיים ,תוכל ליצור קשר עם הממונה הראשי על ציות ואכיפה ,עם היועץ המשפטי ,או
עם סגן היועץ המשפטי של .Stryker
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