ZASADY DOBRYCH PRAKTYK DLA PARTNERÓW GRUPY LUX MED
W działalności prowadzonej na rzecz swoich Klientów Partner Grupy LUX MED zobowiązuje
się wykonywać czynności z należytą starannością, w dobrej wierze i w dobrze pojętym
interesie Klientów, w granicach obowiązującego prawa.
1. Partner prowadząc działalność kieruje się zasadami uczciwej konkurencji, działa uczciwie
i rozważnie, z poszanowaniem interesu Klientów.
2. Partner nie stosuje wprowadzających w błąd lub nieuczciwych praktyk sprzedaży.
3. Partner prowadzi działalność rzetelnie i z należytą starannością, dbając o to, by osoby
działające w jego imieniu miały odpowiednie kompetencje zawodowe oraz przyjmowały
właściwą postawę etyczną.
4. Partner chroni informacje o Klientach i ich dane oraz dba o to, by informacje te były
wykorzystywane zgodnie z prawem i jedynie w celu, w jakim zostały przekazane.
Wszelkie działania polegające na gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych
Klientów wykonywane są z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz
za pomocą technik i środków zapewniających bezpieczeństwo gromadzonych danych.
Jeżeli w ramach prowadzonych działań zbierane są dane osobowe osób fizycznych,
to Partner w sposób wyraźny o tym informuje, wskazując również zakres przetwarzania
tych danych.
5. Partnerowi nie wolno nadużywać zaufania i wykorzystywać dla swoich celów braku
doświadczenia Klienta, jego wieku, stanu zdrowia, naiwności, nieznajomości języka
polskiego lub innych ograniczeń wpływających na zdolność Klienta do rozpoznawania
i oceny skutków swoich działań.
6. Partner zapewnia Klientowi przejrzystą, pełną i rzetelną informację o oferowanych przez
siebie usługach oraz o związanych z nimi kosztach i korzyściach. Partner powinien mieć
pewność, że Klient dostatecznie zrozumiał informacje, o usłudze oraz korzyściach
i kosztach, a w razie konieczności udzielić Klientowi wyczerpujących odpowiedzi.
7. Partner przekazuje Klientom rzetelne informacje i materiały o oferowanych przez siebie
usługach. Materiały dotyczące usług Partnerów, cechuje rzetelność przekazu, dbałość
o interes Klientów oraz poszanowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
i dobrych obyczajów. Wszelkie materiały, informacje, oferty handlowe, formularze, umowy
oraz dane nie mogą prowadzić do pomyłki wśród Klientów, co do podmiotu, który oferuje
usługę i z którym Klient zawiera umowę. Jeżeli materiały informacyjne mają nawiązywać
do Grupy LUX MED ogólnie lub do usług świadczonych przez Grupę LUX MED przekaz
nie może w szczególności:
a) wprowadzać w błąd ani stwarzać możliwości wprowadzenia w błąd, w szczególności co do:







tożsamości podmiotu oferującego usługę,
istotnych cech usługi,
korzyści, które można osiągnąć z usługi,
kosztów związanych z usługą,
dostępności usługi,
sposobu korzystania z usługi,

b) odwoływać się do nieprawdziwych lub nieudokumentowanych danych,
c) sugerować, że usługa jest korzystniejsza niż ma to miejsce w rzeczywistości,
d) powinien w jasny sposób informować o wszystkich ograniczeniach i włączeniach
(zwłaszcza w przypadku produktów ubezpieczeniowych),
e) skutkować powstaniem negatywnych skojarzeń z Grupą LUX MED, które w przeciwnym
wypadku nigdy by nie powstały.
8. Partner przestrzega szczegółowych Zasad dotyczących materiałów informacyjnych
i marketingowych doręczonych mu wraz z niniejszymi zasadami.
9. Partner starannie, rzetelnie i terminowo rozpatruje reklamacje Klientów, korzystając
w miarę potrzeby z mediacyjnych i polubownych form rozstrzygania sporów.
10. Partner nie wykorzystuje opinii o Grupie LUX MED, nazwy LUX MED, znaku towarowego
lub usługi w sposób nieuczciwy i niezgodny z przepisami prawa oraz zasadami
obowiązującymi w Grupie LUX MED, o których został poinformowany.
11. Partner zobowiązuje się – we wszystkich relacjach biznesowych – działać zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, jak również obowiązującymi w Grupie LUX MED
wysokimi standardami uczciwości i przejrzystości. W Grupie LUX MED nie będą
tolerowane jakiekolwiek działania o charakterze korupcyjnym (tj. oferowanie lub
przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za określone zachowania). Łapownictwo
(czynne i bierne) nie tylko stanowi przestępstwo, ale przede wszystkich niszczy kraj
i społeczność, w których występuje. Powyższy zakaz obejmuje dawanie lub
otrzymywanie prezentów, form rozrywki lub gościnności w zamian za określone
działanie/zaniechanie, ale także zakaz przekazywania/otrzymywania innych form
gratyfikacji o charakterze łapówki. Partner nie będzie podejmował ani akceptował
jakikolwiek działań o charakterze korupcyjnym.
12. Partner, który przyjął Zasady Dobrych Praktyk Dla Partnerów Grupy LUX MED do
stosowania, dba o to, by wszyscy jego pracownicy oraz inne osoby występujące w jego
imieniu zapoznały się z nimi i stosowały do nich, a także udostępnia swoim Klientom
do wglądu pełną treść Zasad.

