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Вступне слово

2

Шановні співпрацівники,

ще у 1921 році Роберт Бош написав: «У довгостроковій 
перспективі чесний спосіб ведення бізнесу буде найбільш 
прибутковим. Діловий світ цінує таке ставлення набагато 
більше, ніж можна собі уявити». Ці слова якнайкраще від-
ображають наші переконання і сьогодні: зокрема надій-
ність, довіра, відповідальність, чесність та законність 
являються основою нашого успіху у бізнесі. 

Ці чіткі зобов'язання поєднують нас у всьому світі – від 
членів Правління до співпрацівників всіх компаній кон-
церну Bosch незалежно від кордонів та культур. Це над-
звичайно важливо для нас. Щоб підкреслити важливість 
наших цінностей, ми розробили цей «Кодекс ділової пове-
дінки», в якому визначили принципи нашої корпоративної 
поведінки з урахуванням вимог законодавства та правил 
етики. Кодекс ділової поведінки слугує посібником з кор-
поративної ділової поведінки. Разом з нашими цінностями 
Bosch цей Кодекс ділової поведінки забезпечує основу 
для довіри, яка так важлива для досягнення успіху у 
нашому бізнесі.
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Стефан Грош 
Член Правління 
Роберт Бош ГмбХ

Стефан Хартунг 
Голова Правління 
Роберт Бош ГмбХ
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Кодекс ділової поведінки

Вступ
Дотримання законодавчих положень, а також відпові-
дальна та чесна комерційна діяльність завжди були для 
нашої компанії найвищим пріоритетом та невід'ємною 
частиною цінностей Bosch. Численні положення та 
інструкції визначають порядок нашої діяльності як спів-
працівників групи Bosch. Ми регулярно оновлюємо наші 
знання про ці вимоги та завжди їх дотримуємось. З метою 
сприяння їх дотримання основні аспекти цих правил 
зібрані у спрощеній формі у Кодексі ділової поведінки. У 
разі виникнення розбіжностей директив з цим Кодексом 
ділової поведінки, або при виникненні окремих питань, 
ми звертаємось до комплаєнс-служби або в юридичний 
відділ (C/LS).

Для певних видів діяльності можуть діяти закони чи пра-
вила з іншої юрисдикції чи з декількох правових систем. 
Ми завжди дотримуємось діючого вживаного законодав-
ства. Це також включає закони країни, для якої визначено 
певний продукт чи певну послугу. У випадку сумнівів ми 
звертаємось за консультацією щодо діючого локального 
законодавства у відповідну регіональну організацію або 
відповідний підрозділ. У випадку суперечок між локальним 
законодавством та цим Кодексом ділової поведінки пере-
вага надається локальному законодавству. У випадку 
непорозумінь ми звертаємось до комплаєнс-служби або 
до юридичного відділу.

Додаткові інструкції, розроблені в межах цього 
Кодексу ділової поведінки, також є обов'язковими 
для дотримання. Спеціальні директиви та 
центральні інструкції не мають суперечити базовим 
принципам Кодексу ділової поведінки. 
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RZ_UA_Code of Business Conduct Broschüre 20190708.indd   3 11.07.19   09:59



« Ми поважаємо закон та 
діємо відповідально»
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Законність, відповідальність та чесність
Ми дотримуємося принципу законності в усіх наших діях, 
укладаннях контрактів, а також під час інших операцій 
групи Bosch. Зокрема ми не вводимо в оману клієнтів, 
агенції, державні органи або представників суспільства. 
Крім того, ми не приймаємо участь у подібній діяльності 
третіх осіб.

Дотримання принципу законності також включає в себе 
сплату податків та зборів, дотримання антимонопольного 
та конкурентного права, використання технологій, що від-
повідають сучасному стану їх розвитку, отримання всіх 
необхідних дозволів регулюючих органів, дотримання 
законодавства з експортного контролю, повагу до юри-
дичних прав третіх осіб, а також сувору заборону корупції 
й відмивання грошей. Цей принцип базується не лише на 
тому, що у випадку порушення можуть виникнути пере-
шкоди нашому бізнесу у вигляді судового переслідування, 
штрафів або позовів на відшкодування збитків, але й на 
тому, що ми підтримуємо принцип суворого дотримання 
закону незважаючи на те, чи буде від цього користь для 
групи Bosch чи ні. Законність, а також інші цінності Bosch 
важливіші побажань клієнтів та інших ділових інтересів.

Ми відповідаємо за дотримання законів в нашій діяльності 
та постійно перевіряємо наше робоче оточення з точки 
зору законності, відповідальності та справедливості. Якщо 
ми не впевнені, яке рішення є правильним з огляду на 
законність, відповідальність чи справедливість, ми зверта-
ємось до наших керівників, комплаєнс-служби або до 
юридичного відділу.

Незалежно від передбачених законодавством санкцій, 
порушення цього Кодексу ділової поведінки веде, як пра-
вило, до дисциплінарних заходів, а також звільнення та 
грошового відшкодування збитків постраждалій стороні.

Як ми повідомляємо про можливе порушення
Ми зобов´язані проінформувати наших керівників про 
можливі порушення правил, які прописані у цьому Кодексі 
ділової поведінки. Крім того, ми можемо звернутися до 
комплаєнс-офіцера. Додатково у нас є можливість переда-
вати інформацію по Гарячій лінії з питань комплаєнс. 
Переважно ми надаємо сповіщення під власним ім'ям, але 
анонімні звернення також можливі. Інформація буде 
оброблена конфіденційно. Виключається будь-яка форма 
переслідування та утиску співпрацівника або ділових 
партнерів Bosch внаслідок сповіщення, що було зроблено 
із кращих намірів. Ця умова діє навіть у випадку, якщо в 
подальшому це сповіщення виявилось необґрунтованим.

Принципи, якими ми керуємося

Кому можна повідомити про порушення?
Окрім нашого керівника чи відповідного фахового 
відділу про порушення можна сповістити 
комплаєнс-офіцера (безпосередньо або за 
допомоги Гарячої лінії з питань комплаєнс). Ім'я 
відповідного комплаєнс-офіцера ми можемо знайти 
у BGN у розділі «Комплаєнс» (https://bgn.bosch.
com/alias/compliance). На цій сторінці також надано 
посилання на Гарячу лінію з питань комплаєнс.

1. Основні принципи
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Якщо ми як керівники отримуємо відомості стосовно можли-
вого порушення від співпрацівника чи третьої особи, то 
передаємо інформацію про це порушення до відповідного 
відділу. Інформація, пов´язана з юридичними питаннями, 
передається до юридичного відділу для отримання юридич-
ної консультації. 

Відомості про можливі порушення розглядаються негайно в 
рамках внутрішнього розслідування. Якщо відомості підтвер-
джуються, далі впроваджуються необхідні кроки з їх усунення.

Співпраця з державними органами
Взаємодіючи з органами влади Bosch дотримується прин-
ципу співпраці. Як співпрацівники та керівники компанії 
Bosch ми всебічно співпрацюємо під час законних розсліду-
вань, котрі проводить Bosch або органи влади. При цьому 
законні права на відмову від дачі свідчень, права не поши-
рювати інформацію та інші процесуальні права залиша-
ються незмінними.

Відповідальність керівників
Як керівники ми забезпечуємо, щоб в наших сферах від-
повідальності не було порушень правових норм або цього 
Кодексу ділової поведінки, які можливо попередити чи 

виключити за рахунок відповідного контролю. Ми гаранту-
ємо, що постійно та адекватно контролюємо дотримання 
правових та внутрішніх нормативних актів, на які поши-
рюється наша відповідальність. Як керівники ми також 
гарантуємо, що наші співпрацівники усвідомлюють, що 
порушення принципу законності та Кодексу ділової пове-
дінки суворо заборонені та такі порушення призводять до 
дисциплінарної відповідальності незалежно від посади 
співпрацівника на підприємстві.

Якщо співпрацівник вказує нам як керівникам на пору-
шення, то ми забезпечуємо, щоб цього працівника в жодній 
формі не переслідували та не утискали через повідомлення, 
яке було зроблене з кращих намірів. Ми надаємо захист 
такому співпрацівнику. Ця умова діє навіть у випадку, якщо в 
подальшому це сповіщення виявилось необґрунтованим.
Як керівники ми слугуємо прикладом для наших співпраців-
ників, ми інформуємо їх про положення цього Кодексу діло-
вої поведінки, обговорюємо положення з нашими співпра-
цівниками та виступаємо в якості контактної особи разом з 
комплаєнс-службою та юридичним відділом. Як лідери ми 
регулярно проводимо у наших відділах комплаєнс-діалог.

Соціальна відповідальність 
Ми несемо відповідальність за власною ініціативою та в 
інтересах нашої компанії, але також ми враховуємо можли-
вий вплив наших дій на суспільство та навколишнє середо-
вище. Всередині компанії та з нашими діловими партнерами 
ми цінуємо чесність, як передумову успіху. Ми не порушу-
ємо права людини (наприклад, використання примусової чи 
дитячої праці), очікуючи такого ж ставлення і в співпраці з 
нашими діловими партнерами. Під час нашої діяльності ми 
завжди пам´ятаємо про репутацію компанії Bosch. Ми 
дотримуємось принципів законності та поширюємо основні 
положення відповідальної та чесної комерційної діяльності.

Ставлення до співпрацівників
Ми поважаємо та захищаємо особисту гідність кожного 
окремого співпрацівника. Ми не припускаємо дискриміна-
цію або утиск будь-якого співпрацівника та заохочуємо різ-
номанітність.

Що таке «Гаряча лінія з питань комплаєнс»?
Гаряча лінія з питань комплаєнс надає можливість 
безпечної та конфіденційної передачі інформації 
про вірогідні порушення принципу комплаєнс. У 
більшості країн запит можна зробити анонімно.
Гаряча лінія з питань комплаєнс – це спеціальна 
система, яка обслуговується та керується 
спеціалізованою компанією та є доступною через 
інтернет для всіх працівників та сторонніх осіб в 
режимі 24/7 з обслуговуванням декількома мовами.
Докладніша інформація наведена в BGN у розділі 
«Комплаєнс» або на інтернет-сторінках
https://www.bkms-system.net/bosch-compliance
http://www.bosch.com/compliance
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«Ми поважаємо та 
захищаємо особисту 

гідність кожного»
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« Ми діємо у найкращих 
інтересах компанії 
Bosch»
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2. Уникання конфлікту інтересів

Що мається на увазі під 
«загальнодоступними товарами та 
послугами»?
Загальнодоступними є продукти чи послуги, 
які нам пропонуються на загальних умовах 
(ціна і т. ін.), наприклад, товари роздрібної 
торгівлі. І навпаки товари, ціна для яких 
розраховується в кожному конкретному 
випадку, не є загальнодоступними. Сюди 
відносяться, наприклад, пропозиція 
маляра за оновлення та ремонт приватного 
приміщення.

Сумісна діяльність та акціонерна участь
Ми суміщаємо додаткову роботу з роботою у ком-
панії Bosch тільки за умови попереднього дозволу 
роботодавця, тобто компанії Bosch. Такий дозвіл 
буде надано у випадку, якщо робота за сумісни-
цтвом не перешкоджає інтересам компанії Bosch. 
Крім того, нам як співпрацівникам в окремих 
випадках дозволяється купувати акції наших кон-
курентів, постачальників або клієнтів лише за 
умови попереднього письмового інформування 
роботодавця. У випадку придбання акцій правило 
інформування роботодавця застосовується, якщо 
частка капіталу перевищує 10%. Ми можемо долу-
чатися до бізнесу з компаніями, в яких ми, наші 
партнері або близькі родичі мають акціонерний 
капітал або займають керівну посаду лише за 
умови попереднього письмового інформування 
роботодавця, оскільки така діяльність може впли-
вати на ділові стосунки або призвести до кон-
флікту інтересів. 

Використання стосунків з діловими 
партнерами в особистих цілях
Якщо за родом своєї діяльності ми пов'язані без-
посередньо з видачею або обробкою замовлень, 
ми можемо залучати ділових партнерів Bosch в 
особистих цілях лише після попереднього письмо-
вого узгодження з відповідним керівником, так як 
існує можливість виникнення конфлікту інтересів. 
Це не поширюється на загальнодоступні товари 
чи послуги.

Як ми захищаємо відносини довіри

RZ_UA_Code of Business Conduct Broschüre 20190708.indd   9 11.07.19   09:59
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Письмові документи
Документація та звітність (внутрішня та зовнішня) мають 
бути правильними та правдивими. Ми дотримуємось 
основних принципів належного бухгалтерського обліку та 
звітності. Відповідно до цього реєстрація даних та інша 
документація завжди має бути повною, достовірною, а 
також своєчасною та системною. Підготовка звітів, дові-
док та тому подібної конфіденційної інформації дозволена 
тільки за умови, що це відповідає безпосередньо інтере-
сам компанії Bosch.

Конфіденційність
Конфіденційна інформація обов´язково зберігається як 
секретна. Це зобов'язання діє також після завершення 
робочих стосунків.

Захист даних та інформаційна безпека
В усіх бізнес-процесах ми забезпечуємо захист приватної 
інформації, персональних даних та безпеку всієї комер-
ційної інформації відповідно до вимог законодавства. В 
сфері технічного та організаційного захисту, перш за все 
для захисту від несанкціонованого доступу та втрати 
даних, ми дотримуємося відповідних стандартів, які врахо-
вують сучасний стан розвитку технологій та ступінь 
ризику.

Ще на початкових етапах розробки продуктів Bosch та 
нових бізнес-моделей ми забезпечуємо дотримання 
вимог, які визначені законодавством в сфері захисту 
даних та інформаційної безпеки. Крім комплаєнс-служби 
та юридичного відділу з питань коректного поводження з 
даними ми можемо контактувати з представником в сфері 
захисту інформації (DSO).

Інсайдерська інформація
Інсайдерська інформація не відноситься до публічної інфор-
мації та може впливати на курс акцій або інші фінансові 
інструменти («цінні папери»). Якщо ми володіємо інсайдер-
ською інформацією, то діють наступні принципи:
(1) Ми не купуємо та не продаємо жодних цінних паперів на 
основі цієї інсайдерської інформації. Це правило діє неза-
лежно від того, чи дані трансакції вчиняються з нашого влас-
ного рахунку, з рахунку третіх осіб чи від імені третіх осіб.
(2) Ми не надаємо рекомендації про придбання або продаж 
цінних паперів на основі інсайдерської інформації та не спо-
нукаємо інших до таких дій.
(3) Ми користуємося інсайдерською інформацією суворо кон-
фіденційно. Ми не надаємо інсайдерську інформацію третім 
особам. Це також стосується передачі паролів або доступу до 
інсайдерської інформації, що зберігається в електронному 
вигляді. Для співпрацівників чи зовнішніх радників ми забез-
печуємо доступ до інсайдерської інформації лише за умов, що 
одержувач інформації потребує її для виконання своїх обов'яз-
ків та зобов'язується використовувати її конфіденційно.

Як я можу визначити, що інформація є 
інсайдерською?
Інсайдерською інформацією може бути, 
наприклад, непублічна інформація про рівень 
продажів, що не оприлюднюється, інформація в 
рамках проектів злиття та поглинання, інформація 
про істотні структурні зміни, про призначення в 
Правління та Наглядову Раду до оприлюднення 
офіційних заяв, інформація про підписання або 
розірвання важливих контрактів з клієнтом 
або постачальником, інформація про правові 
суперечки чи офіційні процедури.

3. Поводження з інформацією
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Як ми будуємо свої ділові відносини

Конкурентне та антимонопольне право
Ми дотримуємось правил справедливої конкуренції в 
межах законодавства. Ми повідомлені, що серед конку-
рентів неприпустимі, перш за все, домовленості про поділ 
територій і клієнтів, змова або обмін інформацією сто-
совно цін/складових ціни, постачальників і умов поставок, 
а також виробничих потужностей і комерційних пропози-
цій. Це також діє щодо обміну інформацією про ринкову 
та інвестиційну стратегії. Ми розуміємо, що ця заборона 
стосується не лише письмових угод, але й усних домовле-
ностей, мовчазної скоординованої поведінки або свідо-
мого паралелізму (стратегій ціноутворення, які виникають 
без фактичної згоди між гравцями).
В дуже виняткових випадках ми укладаємо договори щодо 
обміну інформації під час проведення науково-дослідних 
робіт. Ми не накладаємо обмеження на ціноутворення клі-
єнтів та покупців та утримуємось від такого впливу. Ми 
дотримуємось вимог національного законодавства сто-
совно конкурентного права, що прописано окремим поло-
женням в контрактах з клієнтами та покупцями. Ми не 
використовуємо сильну ринкову позицію компанії, щоб, 
наприклад, нав´язати дискримінаційне ціноутворення, 
зробити комерційні угоди залежними від покупки інших 
продуктів або відмовити у постачанні.

Стосунки з постачальниками та клієнтами
Ми укладаємо угоди з клієнтами та постачальниками в 
повній мірі та чітко, обов'язково документуємо подальші 
зміни та доповнення. Це також поширюється на угоди 
виплати бонусів, підтримку в проведенні рекламних кам-
паній чи стимулювання збуту. Ми суворо дотримуємося 
внутрішніх правил для проведення подвійної перевірки 
(«правило чотирьох очей») та розділення виконуючих та 
контролюючих функцій. Ми обираємо постачальників 

виключно на конкурсній основі після порівняння вартості, 
якості, продуктивності та придатності запропонованих 
продуктів чи послуг.

Корупція
Ми не допускаємо жодних форм корупції. Корупційна 
поведінка з боку співпрацівників чи ділових партнерів 
переслідується законом, негативно впливає на конку-
рентне середовище та приводить до втрати цінності та 
репутації марки Bosch.

Ми особливо стримані щодо подарунків посадовцям та 
іншим офіційним особам, що займають подібні позиції. 
Ми виключаємо можливість будь якого впливу. Ми також 
особисто не приймаємо жодних дарунків та винагород від 
посадовців. Ми не пропонуємо посадовцям жодних вигод 
для прийняття чи прискорення офіційних рішень або дій. 
Ми дотримуємось цього принципу в незалежності від того, 
чи вимога висунута при виконанні офіційної процедури 
чи посадовець безпосередньо порушив свої посадові 
обов'язки.

Які наслідки має корупція?*
Корупція призводить до збільшення витрат 
компанії, а також до зменшення потенціалу для 
подальших інвестицій, росту та інновацій. Корупція 
призводить до залежності та перешкоджає 
довготривалим діловим стосункам. Товари 
дорожчають, економічне зростання значно 
уповільнюється та не досягає бажаного рівня 
процвітання. Корупція є невигідною для кожного.
*На основі матеріалів Transparency International 

4. Ставлення до ділових партнерів та інших третіх осіб
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RZ_UA_Code of Business Conduct Broschüre 20190708.indd   13 11.07.19   09:59



14

Ми виключаємо будь-яку форму корупції або іншого 
нечесного впливу на бізнес-рішення в торгівельних відно-
синах, особливо при поводженні з клієнтами та постачаль-
никами. Це поширюється на угоди, які стосуються заку-
півлі, страхування, постачання, виконання та розрахунку 
за контрактами. Ми не погоджуємось на жодні пільги, за 
якими можна припустити, що вони цілком або частково 
передбачені для сплати хабаря. Представники або інші 
посередники, яких ми долучаємо до складання угоди про 
отримання дозволів, зобов'язані в жодному разі не давати 
та не приймати хабарі, так само як і не пропонувати неза-
конні пільги. У випадку порушення ми маємо право на 
дострокове розірвання контракту без попереднього спо-
віщення. 

Ми дуже стримані щодо прийняття чи передачі подарунків 
та інших пільг, включаючи запрошення.
Якщо ми дозволимо собі неналежним чином впливати на 
нас посадовцям, клієнтам, постачальникам або третім 
особам, чи дозволимо подібні дії до таких осіб зі свого 
боку, до нас будуть застосовані заходи дисциплінарного 
покарання незалежно від подальшої кримінальної відпові-
дальності. При спробі неналежного впливу на нас з боку 
посадовців, постачальників, клієнтів та інших третіх осіб 
ми сповіщаємо наше керівництво та комплаєнс-офіцера. 
У випадку порушення ми реагуємо відповідним чином, 
наприклад, блокуванням замовлення чи розірванням 
контракту.

Ротація персоналу в особливих сферах
В особливих сферах діяльності (наприклад, закупівля чи 
продаж) ми проводимо регулярну ротацію персоналу, що 
є принциповим. Цей захід у багатьох випадках слугує 
одночасно також і для нашого подальшого професійного 
розвитку.

Пожертвування
Фонд Роберта Боша веде активну діяльність у сферах між-
народних відносин, охорони здоров'я, освіти, науки та 
культури. Цей фонд є як робочим фондом, який реалізує 
свої цілі у власних програмах, так і промо-фондом, який 
дозволяє стороннім особам розвивати та підтримувати їх 
проекти. На відміну від Фонду підрозділи групи Bosch 
роблять пожертви на освіту, науку, культуру та соціальні 
програми, що є частиною соціальної відповідальності. 
Рішення щодо правил передачі таких пожертвувань при-
ймають виключно Правління Роберт Бош ГмбХ або керів-
ники підрозділів. При передачі таких грантів та подарунків 
ми дотримуємося принципу некорисливої діяльності 
та чітко відрізняємо їх від спонсорства.

Які особи вважаються посадовцями?
Посадовцями вважаються особи, які виконують 
державні функції, наприклад, урядовці, судді, 
державні службовці, професори державних 
університетів, співпрацівники закладів з 
тестування продукції, що виконують державне 
завдання. Це також співпрацівники таких 
організацій, які належать державі, але організовані 
в межах приватної форми та виконують громадські 
функції (наприклад, міські комунальні служби).

Чи можу я як співпрацівник запрошувати 
клієнтів на вечерю?
Ми можемо запрошувати клієнтів на вечерю 
тільки у випадку, якщо це пов'язано з комерційною 
діяльністю, а витрати є обґрунтованими. 
Наприклад, вечеря вважається доцільною, якщо 
вона є продовженням семінару або презентації 
продукту, або стосується комерційних чи галузевих 
тем. Вечеря вважається обґрунтованою, коли 
витрати відповідають нормам, що загальноприйняті 
у регіоні. У випадку невпевненості чи за наявності 
питань ми звертаємось до комплаєнс-офіцера.
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5. Стандарти для товарів та послуг

Виключна якість є нашою силою. Ми постачаємо безпечні
продукти найвищої якості та надійності. Таким чином ми задо-
вольняємо вимоги та очікування наших клієнтів. Принцип 
законності та слоган «Винайдено для життя» є основою нашої 
діяльності під час розробки та виробництва товарів та надан-
ня послуг. При цьому наші товари як мінімум відповідають су-
часному стану технологій. Якщо в практичному застосуванні 
цих вимог виникають конфлікти інтересів, ми відкрито про це 
заявляємо. Такі конфлікти інтересів вирішуються у відповід-

ності до принципів законності, відповідальної та чесної торгі-
вельної діяльності, а також згідно з іншими цінностями Bosch.

6. Інтелектуальна власність третіх осіб

Інтелектуальна власність третіх осіб включає в себе як об’єкти 
права промислової власності, що отримали правову охорону 
(напр., запатентовані об’єкти, торговельні марки, промислові 
зразки), так і твори третіх осіб, на які поширюється авторське 
право (напр., комп’ютерні програми, права на зображення).
Ми поважаємо інтелектуальну власність третіх осіб та можемо 
її використовувати лише у випадку, якщо нам надано від-
повідне право. Ми можемо вільно використовувати та пере-
давати ноу-хау третіх осіб, яке не захищене патентними або 
авторськими правами, тільки якщо це не заборонено іншими 
нормами чинного законодавства. Якщо таке ноу-хау третіх 
осіб нам було передано на умовах договору про конфіден-
ційність, то його використання та передача здійснюється 
відповідно до договору про конфіденційність. До такої 
інформації належать виробничі креслення третіх осіб, а також 
окремі дані, габарити та допуски, отримані від третіх осіб. 
Ми використовуємо програмне забезпечення від третіх осіб, 
включаючи вихідне програмне забезпечення та прошивку 
тільки в дозволених законом межах та відповідно до ліцен-
зійних умов.

7. Безпека праці, забезпечення 
пожежної безпеки, охорона здоров’я, 
захист навколишнього середовища
Нашим обов’язком є запобігання загроз для людей та навко-
лишнього середовища, мінімізація впливу на навколишнє 
середовище та ощадне ставлення до ресурсів. Процеси, 
виробничі потужності та обладнання мають відповідати 
вимогам діючого законодавства та внутрішнім вимогам з 
питань безпеки праці, охорони здоров'я, пожежної безпеки 
та захисту навколишнього середовища.

Як ми розроблюємо та виготовляємо нашу продукцію

Які принципи діють для розробки продуктів?
Наші дії завжди базуються на принципах легальності 
та слогані «Винайдено для життя». Легальність та 
цінності Bosch є більш пріоритетними, ніж вимоги 
клієнтів. Під час розробки та запуску продуктів 
діють наступні положення:
•  Розроблення функцій розпізнавання циклічних та 

тестових випробувань неприпустимо (як на плат- 
формі Bosch, так і на базі функцій та програмного 
забезпечення, впровадженого на вимогу клієнта).

•  Розробки мають функціонувати таким чином, щоб 
за умови дотримання прописаного режиму екс-  
плуатації та у всьому діапазоні функціонування 
продукту були забезпечені заявлені характеристи- 
ки, максимальний захист життя та здоров'я люди- 
ни та мінімальна шкода навколишньому середо- 
вищу та ресурсам. Оптимізація лише заради про- 
ведення циклічних випробувань не допускається.

Ці принципи діють для всіх продуктів та послуг Bosch 
на всіх стадіях розробки продукту, а також для 
моніторингу продуктів на ринку.
Ці принципи допомагають втілювати наш слоган 
«Винайдено для життя» та визначають абсолютне 
верховенство права та дотримання закону.
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« Ми відверто говоримо про  
ризики та незрозумілі ситуації»
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8. Комунікація та навчання

Ми регулярно отримуємо інформацію щодо актуаль-
них тем, пов'язаних з цим Кодексом ділової поведінки. 
Ми ведемо діалог з питань комплаєнс та відверто спо-
віщаємо про ризики. Ми регулярно проходимо нав-
чання у відповідній сфері.

9. Система внутрішнього контролю 

Bosch вживає систему внутрішнього контролю. Керів-
ництво кожного підрозділу групи Bosch несе відпові-
дальність за дотримання правил, які містяться в цьому 
Кодексі ділової поведінки, а також за дотримання 
інших внутрішніх правил в межах їх відповідальності.

Центральний ревізійний відділ компанії (C/AU), а 
також його місцеві структури, мають необмежене 
право на отримання інформації та проведення переві-
рок, доки це не суперечить законодавчим нормам та 
іншим внутрішнім погодженим правилам.

Як ми використовуємо цей Кодекс ділової поведінки

Важливо:
Положення та правила, які містяться в 
цьому Кодексі ділової поведінки, діють 
для всіх компаній корпорації Bosch та 
всіх її співпрацівників та є обов’язковими 
до виконання. Треті особи не можуть 
обґрунтовувати свої вимоги та права на основі 
цього Кодексу ділової поведінки.
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Інформація та контакти

Докладнішу інформацію подано на сайті 
www.bosch.com/compliance
https://bgn.bosch.com/alias/compliance

Роберт Бош ГмбХ
Менеджмент комплаєнс-служби (C/CM)

Абонентська скринька 10 60 50
70049, м. Штутгарт
Німеччина
Телефон +49 711 811-48643

compliance.management@de.bosch.com

2023-04-01
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