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Επαγγελματικά
δώρα από τους
προμηθευτές

Εισαγωγή
Η UTC αγοράζει προμήθειες και υπηρεσίες βασιζόμενη
στο όφελος και επιζητά από τους προμηθευτές της τις
καλύτερες τιμές και μια σταθερή συνεργασία. Η προσφορά
επαγγελματικών δώρων είναι μια συνήθης πρακτική και
μπορεί να εκφράζει απλά την επιθυμία για ανάπτυξη μιας
καλής συνεργασίας. Εντούτοις, η UTC έχει πολύ αυστηρές
πολιτικές σχετικά με την αποδοχή επαγγελματικών δώρων
από τους υπαλλήλους της που συνδέονται άμεσα με τις
προμήθειες. Οι αποφάσεις για προμήθειες δεν πρέπει να
επηρεάζονται από σύγκρουση συμφερόντων και δεν πρέπει να
υπάρχει η παραμικρότερη υπόνοια της ύπαρξης σύγκρουσης
συμφερόντων.
Οι παραβιάσεις των πολιτικών της UTC σχετικά με τα
επαγγελματικά δώρα αντιμετωπίζονται με εξαιρετική
σοβαρότητα - ένα επαγγελματικό δώρο που είχε σαν στόχο
τη δημιουργία ενός καλού κλίματος μπορεί να οδηγήσει
σε απόλυση του υπαλλήλου της UTC και σε αφαίρεση του
συγκεκριμένου προμηθευτή από τους καταλόγους των
εγκεκριμένων προμηθευτών της UTC. Οι σελίδες αυτές
έχουν σαν σκοπό να καθοδηγήσουν εσάς, ως προμηθευτή ή
υποψήφιο προμηθευτή της UTC (συμπεριλαμβανομένων των
θυγατρικών και των συνεργαζόμενων εταιρειών - για ευκολία,
στις σελίδες αυτές γίνεται αναφορά στη "UTC" συνολικά).

Γενικοί κανόνες της UTC για τα επαγγελματικά δώρα

Πώς ορίζει η UTC το “επαγγελματικό δώρο”;

Οι εργαζόμενοι στη UTC δεν επιτρέπεται να ζητούν δώρα,
διασκέδαση ή άλλη μορφή προσφοράς.

“Επαγγελματικό δώρο" είναι οποιοδήποτε αντικείμενο
αξίας δίνεται ως αποτέλεσμα μιας επαγγελματικής σχέσης,
όπου ο παραλήπτης δεν πληρώνει ένα δίκαιο τίμημα. Ένα
επαγγελματικό δώρο μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή - για
παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα δείπνο σε κάποιο εστιατόριο
ή νυχτερινό κέντρο, εισιτήρια για το θέατρο, έκπτωση που δεν
γίνεται σε άλλους ή ένα αντικείμενο τέχνης.

Οι εργαζόμενοι στη UTC δεν επιτρέπεται να δέχονται δώρα,
διασκέδαση ή άλλη μορφή προσφοράς από οποιονδήποτε
επιθυμεί να κάνει συμβόλαιο με ή να πωλήσει στη UTC (σε
οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των εντολών
προμηθειών ή της αγοράς με πιστωτική κάρτα), πέρα από τις
συνήθεις εκδηλώσεις επαγγελματικής αβρότητας οι οποίες
έχουν λογική συχνότητα και αξία.
Οι εργαζόμενοι στη UTC με αρμοδιότητες που συνδέονται
άμεσα με τις προμήθειες συμπεριλαμβανομένων των
υπαλλήλων του τμήματος προμηθειών και αυτών στους
οποίους έχει ανατεθεί με κάποιον τρόπο η διενέργεια
προμηθειών μπορούν να δεχθούν μόνο (α) ποτά, μεζέδες
και επαγγελματικά γεύματα που προσφέρονται στη
διάρκεια συσκέψεων στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή,
(β) επαγγελματικά γεύματα στη διάρκεια ταξιδιών, (γ)
διαφημιστικά ή άλλα είδη προώθησης συμβολικής αξίας,
όπως καπέλα ή μπλοκ και (δ) οποιοδήποτε άλλο είδος
επαγγελματικού δώρου ή αντικείμενο αξίας μόνον αν
αναφερθεί και εγκριθεί εγγράφως από τον Υπεύθυνο
Επιχειρηματικών Πρακτικών/Συμμόρφωσης της μονάδας
στην οποία ανήκουν ή από τον Αντιπρόεδρο Επιχειρηματικών
πρακτικών της UTC.
Οι κανόνες αυτοί είναι περιοριστικοί. Εκτός από αυτούς
τους κανόνες που διατυπώνονται με «έντονα γράμματα»,
οι προμηθευτές πρέπει να μην προσφέρουν ή δίνουν
επαγγελματικά δώρα σε εργαζομένους στη UTC τα οποία
θα μπορούσαν να υπονοήσουν ανάρμοστη συμπεριφορά. Αν
έχετε απορίες σχετικά με τις πολιτικές της UTC για τα δώρα,
καλέστε τον Αντιπρόεδρο Επιχειρηματικών Πρακτικών της
UTC στο (860) 728-6484.

Ποιος ονομάζεται "προμηθευτής";
Ο όρος "προμηθευτής" είναι ευρύς και περιλαμβάνει
οποιονδήποτε έχει συμβόλαιο, εντολή προμήθειας, συμβόλαιο
συντήρησης ή άλλη συμφωνία ή διακανονισμό για προμήθειες
στη UTC (συμπεριλαμβανομένων των αγορών με πιστωτική
κάρτα). "Υποψήφιος προμηθευτής" είναι φυσικά αυτός που
προσπαθεί να έχει συναλλαγές με τη UTC.

Πώς μπορώ να γνωρίζω ποιοι υπάλληλοι της UTC έχουν
"αρμοδιότητες άμεσων προμηθειών";
Εργαζόμενοι που έχουν "αρμοδιότητες άμεσων προμηθειών"
θεωρούνται όλοι οι εργαζόμενοι στο τμήμα προμηθειών,
όπως οι αγοραστές. Περιλαμβάνονται επίσης οι εργαζόμενοι
που έχουν οριστεί από τη λειτουργική μονάδα. Οι πρόσθετες
αναθέσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα,
εργαζομένους που ασχολούνται με τη διασφάλιση της
ποιότητας των προμηθευτών, αυτούς που έχουν την
ευθύνη της επιλογής πηγών, ή αυτούς που δικαιούνται να
κάνουν προμήθειες με πιστωτικές κάρτες. Ο Υπεύθυνος
Επιχειρηματικών Πρακτικών/Συμμόρφωσης της λειτουργικής
μονάδας θα έχει έναν κατάλογο με τους υπαλλήλους
αυτούς. Αν έχετε κάποια απορία, καλέστε τον Υπεύθυνο
Επιχειρηματικών Πρακτικών/Συμμόρφωσης της λειτουργικής
μονάδας ή τον Αντιπρόεδρο Επιχειρηματικών Πρακτικών της
UTC στο (860) 728-6484.

Δώρα σε μέλη της οικογένειας των εργαζομένων στη UTC

Προσωπικές φιλίες ή οικογενειακές σχέσεις

Η UTC θεωρεί ένα δώρο που έγινε στο/η σύζυγο ή σε άλλο
μέλος της οικογένειας ενός εργαζομένου ως επαγγελματικό
δώρο αν υποκινείται από ή συνδέεται με κάποια
επαγγελματική σχέση. Τα δώρα αυτού του τύπου υπόκεινται
στην πολιτική της UTC για τα επαγγελματικά δώρα.

Η UTC αναγνωρίζει ότι τα δώρα μπορεί να βασίζονται
σε προσωπικές φιλίες ή οικογενειακές σχέσεις και όχι σε
επαγγελματικές σχέσεις. Ορισμένα δώρα είναι σαφώς
επαγγελματικά - οποιοδήποτε δώρο αφαιρείται από την
εφορία ή πληρώνεται ή επιδοτείται από μια εταιρεία είναι
σαφώς επαγγελματικό δώρο. Ορισμένα δώρα είναι σαφές ότι
γίνονται λόγω οικογενειακών σχέσεων - για παράδειγμα ένα
δώρο γάμου λογικής αξίας σε μια αδελφή ή άλλο μέλος της
οικογένειας είναι φυσικά αποδεκτό. Σε άλλες περιπτώσεις,
όμως, είναι δύσκολος και μπορεί να προκαλέσει αμηχανία
ο προσδιορισμός του κινήτρου και η φύση της “φιλίας”.
Δεδομένου ότι τα "προσχήματα" είναι σημαντικά και η
ευπρέπεια ενός δώρου εκτιμάται εκ των υστέρων, η UTC
παροτρύνει την αποφυγή των δώρων και αποθαρρύνει όλα
τα δώρα που βασίζονται σε προσωπικές φιλίες.

Δώρα στη διάρκεια των διακοπών

Επιπτώσεις στα κρατικά συμβόλαια

Παρόλο που η περίοδος των διακοπών είναι παραδοσιακά
η περίοδος ανταλλαγής δώρων, η πολιτική της UTC δεν
κάνει εξαιρέσεις που θα επέτρεπαν την αποδοχή δώρων. Η
UTC ενθαρρύνει την ανταλλαγή καρτών αλλά αντιτίθεται
στα δώρα οποιουδήποτε είδους από του προμηθευτές στους
υπαλλήλους της. Αν ένα υπάλληλος δεχθεί δώρο διακοπών, η
UTC το επιστρέφει ή το δίνει σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Οι διάφορες μονάδες της UTC έχουν πολλά έμμεσα ή
άμεσα συμβόλαια με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Εκτός από
τις πολιτικές της UTC, μια πληρωμή, ένα δώρο ή κάποιο
άλλο αντικείμενο αξίας από έναν υπεργολάβο, πωλητή ή
προμηθευτή σε κάποιον που έχει σύμβαση με το κράτος σε
υψηλότερο κλιμάκιο, όταν δίνεται με σκοπό την καταχρηστική
λήψη ή τη μεροληπτική αντιμετώπιση (“λάδωμα”) θεωρείται
παράβαση του νόμου. Σύμφωνα με τους συνήθεις όρους και
προϋποθέσεις προμηθειών της UTC, ο προμηθευτής εγγυάται
ότι θα αποζημιώσει τη UTC για τυχόν έξοδα και απώλειες
εσόδων που προκληθούν από λάδωμα. Ο προμηθευτής (ή
ο υποψήφιος προμηθευτής) έχει την τελική δυνατότητα να
σταματήσει ένα λάδωμα και αυτούς που εμπλέκονται με αυτό.
Η εγγύηση αυτή έχει σαν στόχο να ενισχύσει το μήνυμα, χωρίς
να υπάρχουν ασάφειες, ότι τα λαδώματα δεν είναι σε καμία
περίπτωση αποδεκτά και να σας ενθαρρύνει να ενημερώνετε
τη UTC αν κάποιος από τους υπαλλήλους της το επιζητεί.

Η διέξοδος ενός προμηθευτή αν ένας εργαζόμενος στη UTC
ζητήσει χρήματα ή δώρο
Η UTC απαγορεύει στους υπαλλήλους της να ζητούν δώρα
από τους προμηθευτές ή τους υποψήφιους προμηθευτές. Αν
ένας εργαζόμενος στη UTC ζητήσει χρήματα ή άλλο είδος
δώρου, καλέστε το Τμήμα Διαμεσολάβησης της UTC στο
(800) 843-8595. Μην συγκατατεθείτε, μην θεωρήσετε ότι
πρόκειται για συνήθη πρακτική και ότι είναι αποδεκτό.
Θα θεωρηθείτε υπόλογοι και οι επιπτώσεις μπορεί να είναι
σοβαρές.
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