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Plă ți necorespunză toare
Scop

Punerea la dispoziție de instrucțiuni și îndrumări referitoare la interdicția de către Companie a plăților necorespunzătoare.

Domeniu

Această politică se aplică tuturor angajaților, directorilor și agenților companiei Stryker și filialelor sale interne sau internaționale.

Politici de bază

Cadru de bază: Codul de conduită al companiei Stryker prevede că „Compania și angajații și directorii ei să nu efectueze plăți
necorespunzătoare persoanelor oficiale, angajaților, clienților, persoanelor fizice sau juridice guvernamentale sau neguvernamentale și
nici compania sau angajații și directorii ei să solicite sau să accepte orice fel de plată necorespunzătoare de la furnizori, clienți sau alte
persoane care intenționează să facă afaceri cu Compania.” Scopul acestei Politici referitoare la plăți necorespunzătoare este de a pune la
dispoziție instrucțiuni și îndrumări referitoare la interdicția de către companie a efectuării, propunerii, acceptării sau solicitării de plăți
necorespunzătoare.
Definiții în scopul acestei politici

2.1
Termenul „profesionist din domeniul asistenței medicale” („HCP”) desemnează acele persoane fizice și juridice care
achiziționează, închiriază, recomandă, folosesc, mijlocesc achiziționarea sau închirierea, sau prescriu produse vândute, închiriate sau
distribuite de Stryker.

2.2
Termenul de „persoană oficială”, desemnează orice funcționar sau angajat al guvernului sau al oricărui departament, agenție
sau reprezentanță a acestuia, sau a unei organizații publice internaționale, sau a unei persoane care acționează într-o capacitate oficială
în numele oricărui guvern sau departament, agenție sau reprezentanță, sau pentru, ori în numele oricărei organizații publice
internaționale.

2.3
Termenul de „plată”, desemnează a da sau propunerea de a da orice lucru de valoare, incluzând, dar fără a se limita la: bani,
divertisment, transporturi, mese, alimente, echivalente în bani, donații sau orice alte servicii sau cadouri.

Plățile către oficiali guvernamentali sau persoane înrudite: Unui angajat al companiei Stryker i se interzice să propună, să autorizeze sau
să efectueze o plată către o persoană oficială sau o persoană înrudită, sau oricărui partid politic, sau persoană oficială politică, sau
candidat politic, cu intenția de a influența în mod necorespunzător decizia în afaceri a acelei persoane, sau să asigure un avantaj
necuvenit pentru compania Stryker. Această interdicție se aplică plăților sau propunerilor de a face sau de a autoriza plăți care sunt
efectuate, fie în mod direct de un angajat al companiei Stryker, fie indirect, printr-un agent, distribuitor, consultant, partener, mijlocitor,
reprezentant, sau printr-o terță persoană.

Plățile efectuate către cadrele medicale: Unui angajat al companiei Stryker i se interzice să facă o plată către un cadru medical cu intenția
de a influența în mod necorespunzător decizia acestuia de a achiziționa, închiria, recomanda, folosi, mijloci achiziționarea sau
închirierea, sau de a prescrie un aparat medical vândut sau distribuit de compania Stryker. Orice plată efectuată unui HCP trebuie să fie
efectuată conform legilor, regulamentelor, codurilor etice și îndrumărilor respective, precum și conform normelor de conduită și
procedurilor companiei Stryker. Această interdicție se aplică plăților care sunt efectuate, fie în mod direct de un angajat al companiei
Stryker, fie indirect, printr-un agent, distribuitor, consultant, partener, mijlocitor, reprezentant, sau o altă persoană.

Plăți sau cadouri din partea furnizorilor, clienților sau a altor persoane.

5.1
Plăţi sau cadouri necorespunzătoare. Salariaţii companiei Stryker nu vor putea accepta niciodată o plată sau un cadou,
incluzând, dar fără să fie limitat la, mese, alimente, îmbrăcăminte, transport sau alte articole cu o valoare mai mare de 75,00 USD de la
un furnizor sau de la oricine care urmăreşte să facă afaceri cu Stryker, sau orice fel de plată sau cadou care este menit sau care ar putea
să influenţeze în mod necorespunzător o decizie de afaceri a destinatarului. De asemenea, angajații Stryker nu pot accepta niciodată o
plată sau un cadou sub formă de bilete (de ex. la evenimente sportive sau la spectacole de teatru) sau de divertisment, de orice valoare
ar fi acestea.

5.2
Cadouri permisibile. Salariaţii companiei Stryker vor putea accepta cadouri modeste din partea unui furnizor sau de la oricine
care urmăreşte să facă afaceri cu firma Stryker cu ocazia unui eveniment important în viaţa respectivei persoane (de exemplu un
bebeluș, o nuntă, un deces) sau un coş cu daruri sezoniere cu condiţia ca conţinutul coşului să fie împărțit cu ceilalţi salariaţi din
departament sau din grupul de lucrători şi/sau donat unei organizaţii de binefacere (de exemplu la un centru de distribuire a
alimentelor pentru nevoiaşi sau la un adăpost pentru cei fără casă). Angajații Stryker pot participa, de asemenea, la cursuri educaționale
de natură profesională furnizate de către și achitate de furnizorii sau vânzători actuali, cu aprobarea preliminară a șefului de
departament și/sau a vicepreședintelui diviziei respective.

5.3
Solicitări din partea unui angajat al companiei Stryker. Unui angajat al companiei Stryker i se interzice sub orice formă
solicitarea sau cererea unei plăți de la un furnizor, client sau oricare altă persoană care intenționează să facă afaceri cu compania
Stryker.

Conformitate: Toți angajații și directorii companiei Stryker sunt datori să respecte această Politică referitoare la plăți
necorespunzătoare, iar Președintele sau Directorul Executiv la nivelul fiecărei subdiviziuni a companiei Stryker este răspunzător să
asigure cunoașterea și respectarea acestor norme de către angajații acestuia. Încălcarea acestor norme de conduită atrage după sine
sancțiuni impuse de companie, până la concediere inclusiv. Dacă aveți întrebări în legătură cu aceste norme de conduită sau în legătură
cu situații specifice referitoare la plăți sau cadouri, vă rugăm să îl contactați pe Directorul responsabil cu conformitatea, pe Juristul
Principal sau pe Juristul Adjunct.
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