
KODEKS ETYCZNY
Spółek z Grupy DRB

Dbamy  o  to,  by  nasi  pracownicy  reprezentowali  nie  tylko  najwyższy  poziom  wiedzy  na  temat

odszkodowań, ale także wysoki poziom etyczny. Dlatego wartościami, które cenimy najwyżej, są

uczciwość, rzetelność i szacunek dla ludzi z nami współpracującymi.

W myśl tych przymiotów, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie we wszystkich naszych Spółkach z Grupy

DRB  Kodeksu Etycznego,  który  wspomaga i  utrwala  rozwój  firmy  na każdej  płaszczyźnie  biznesowej.

Każdy  pracownik,  współpracownik,  agent  i  partner  wszystkich  Spółek  z  Grupy  DRB  przestrzega

następujących zasad:

1. Dba o wizerunek firmy i czuje się za nią odpowiedzialny.

2. Klientów firmy traktuje po partnersku, a relacje z nimi opiera na wzajemnym zrozumieniu, szacunku, 

uczciwości i empatii. 

3. Rzetelnie doradzając, dba o dobro klienta. 

4. Nie  ujawnia  i  nie  wykorzystuje  informacji  pozyskanych  w związku  z  pracą  w  sposób szkodzący  

komukolwiek. 

5. Unika sytuacji, w których interes osobisty będzie sprzeczny z interesem firmy.

6. Działając na rynku stosuje zasadę fair play.

7. Postępuje zawsze w sposób jawny i przejrzysty, zgodny z etyką i przepisami prawa. 

Ilekroć w niniejszym Kodeksie mowa jest o „Spółkach z grupy DRB” rozumieć przez to należy: spółki wchodzące w skład Grupy

DRB, tj.: Centrum Odszkodowań DRB sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Legnicy (KRS: 0000528494),  PREMIUM DRB sp. z o.o. sp.k. z

siedzibą w Legnicy (KRS: 0000529582), Sprzedaż i Marketing DRB sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Legnicy (KRS: 0000529631), DRB

sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (KRS: 0000514358), Kancelaria Radców Prawnych DRB Bartosz Kozak sp.k. z siedzibą w Legnicy

(KRS: 0000430694), Finanse DRB sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Legnicy (KRS: 0000535940), Finanse DRB sp. z o.o. z siedzibą w

Legnicy (KRS: 0000516559) oraz Spółki, które zostaną dopiero utworzone w trakcie składania oferty, a w których choćby jedna z

w/w spółek jest wspólnikiem lub akcjonariuszem. 
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