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Etická deklarace – etika ruku v ruce s regulací finančního trhu 

Fincentrum & Swiss Life Select a.s. je přední finančně-poradenskou společností v České republice, která poskytuje komplexní 

finanční služby na nejvyšší kvalitativní úrovni. Je součástí švýcarské finanční skupiny Swiss Life, předního poskytovatele 

finančních řešení v Evropě s tradicí již více než 160 let. Profesionální finanční poradci pomáhají soukromým i firemním klientům 

řešit současný stav jejich financí a připravit je na finanční budoucnost. Prostřednictvím našich služeb a produktů umožňujeme 

lidem vést život podle vlastních představ a současně pomáháme lidem bohatnout. 

Fincentrum & Swiss Life Select a.s., hrdý člen skupiny Swiss Life, čerpá zkušenosti v oblasti compliance a řízení rizik od silné 

nadnárodní skupiny a společně s poradci rozvíjí silnou a odpovědnou firemní kulturu. 

Naše společnost má nad rámec povinností stanovených regulacemi ustavenou Etickou komisi složenou z odborníků z oblastí 

obchodu, práva a compliance, péče o klienty a produktů, která se pravidelně schází a kontroluje vybrané obchody z pohledu 

jejich etičnosti a vhodnosti pro klienta. Současně jsme členy České asociace společností finančního poradenství 

a zprostředkování („ČASF“), kdy vedle etického kodexu skupiny Swiss Life jsou naši poradci vázáni taktéž naplňovat etický kodex 

ČASF.  

Compliance kultura je silně podporována vedením společnosti a celou skupinou Swiss Life, kdy důraz na etické, compliance 

a regulatorní standardy je interně vnímán jako základ pro udržitelnost dlouhodobých vztahů s klienty a pro zajištění stabilní 

důvěryhodnosti společnosti na finančním trhu. Fungující systém nám napomáhá ke zvýšení přidané hodnoty služeb společnosti 

pro naše klienty i poradce, jelikož i poradci jsou našimi klienty a společnost jim poskytuje zázemí pro profesionální poradenství 

a servis klientů. Interní oddělení právní a compliance je účastno na všech zásadních rozhodnutích a poradách vedení společnosti 

a má zásadní vliv na další rozvoj společnosti a na kvalitu služeb poskytovaných našim klientům. 

Společnost, shodně jako celá skupina Swiss Life, je na dobré cestě v plnění svého interního cíle v oblasti udržitelnosti a ochrany 

životního prostředí, a to snížit v období 2016 až 2021 emise skleníkových plynů v přepočtu na plné pracovní úvazky o 10 %. 

K naplnění cíle chceme využít přechod na 100 % používání elektřiny z obnovitelných zdrojů v budovách skupiny Swiss Life, 

snížení spotřeby fosilních paliv v obchodních prostorách a snížení emise uhlíku v důsledku omezení služebních cest. 

Ze všech těchto důvodů pro nás bylo přirozené přihlásit se mezi prvními do programu Etické firmy a pokusit se získat certifikaci 

Etická firma od nezávislých auditorů Compliance Academy. Případný zisk certifikátu Etická firma by byl pro nás závazkem vytrvat 

na vytyčené cestě rozvoje compliance kultury a tím přispívat k odpovědnému a profesionálnímu poskytování našich služeb 

našim klientům a poradcům. 
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