
Etikai kódex 

 

1. Az OFG üzleti vállalkozás, az érvényes jogi, gazdasági szabályozásoknak megfelelve 

közvetít életbiztosítási, lakáskassza, illetve befektetési termékeket. 

2. Az OFG sikerességének, etikus működésének alapja a világos, fejlődést hozó 

tervezhetőség, és a szerződésekre, szabályokra, rendszerre épülő kontrollálhatóság. 

3. Az OFG ügyfeleinek a vele szerződött partnercégek ajánlatait közvetíti – minden 

esetben az ajánlatok teljes körű ismeretében, a szabályok maradéktalan betartásával. 

teljes körű üzleti tájékoztatással. 

4. Az etikus működés alapelvárás az OFG tevékenységében – úgy kifelé: az ügyfelek, 

partnercégek irányába, mint ahogy befelé is: saját munkatársaink irányába. 

5. Az etikusság elvárása kölcsönös: ahogy az OFG-munkatársai teljes korrektséget 

várnak a cégtől, éppígy várja el ugyanezt a cég tőlük. 

6. Az OFG munkatársai a cég képviseletében járnak el, ezért kötelesek a cég jó hírnevét, 

imidzsét tevékenységükkel, magatartásukkal, megjelenésükkel megőrizni és építeni. 

7. Munkatársaink csak az OFG által hivatalosan elfogadott ajánlatokat közvetíthetik. 

Súlyos etikai vétséget jelent szabálytalan ajánlatok, félrevezető ígéretek, 

tájékoztatások megtétele – akár az ügyfelek, akár munkatársaink felé. 

8. Az OFG-ben mindenki vállalja a mentorok, partnerek által felépített csapatok 

autonómiájának tiszteletben tartását. Etikai szabályaink megszegését jelenti, ha 

valaki az adott csoport vezetőjének tudta és hozzájárulása nélkül bármilyen módon 

beavatkozik a csoport munkájába. 

9. Ügyfeleink, partnereink megtisztelnek bizalmukkal, ezért a szaktudásunk is etikai 

kérdés, hiszen kötelességünk a legjobb szakmai megoldásokat megtalálni. 

10. Kommunikációnk is etikai hátterű: kötelességünk a tisztességes, teljes körű, 

egyértelmű tájékoztatás, képzés, értékesítési kommunikáció. 

11. Az OFG számára etikai alap a pontosság, kiszámíthatóság is, mivel bennünk bízó 

emberek, szervezetek érdekeit is képviseljük, bizalmuknak köszönhetően. 

12. Az OFG legfontosabb értékei tehát a szakmai felkészültség, világos, korrekt szabályok, 

átlátható, kiszámítható jövőkép, emberi tisztesség, megbízhatóság. 

13. Az OFG cég, és valamennyi munkatársa az üzleti normák mellett tiszteletben tartja a 

szervezeti, vagy személyes kapcsolatok szakmai, kommunikációs, emberi normáit, 

elveit, szabályait. 

14. Csak olyan ajánlat tehető az OFG képviseletében, ahol a szabályok, jogszabályok 

betartása mellett az ügyfél érdekeit szem előtt tartjuk, és a lehetséges előnyök 

mellett a lehetséges kockázatokra is felhívjuk a figyelmet. 

15. Az OFG egy üzleti vállalkozás. Az etikus működés alapfeltétele, hogy munkatársaink 

teljesítményükért a szerződésben rögzített anyagi, karrierbeli elismerést, 

kompenzációt maradéktalanul megkapják. 

 



16. Minden egyes munkatársunk tevékenysége hatással van a cég általános megítélésére. 

Ugyanakkor ez a megítélés érvényes a cég minden egyes munkatársára is. Az etikus 

magatartás alapvető elvárás – hiszen mindenkire ható következménye van, akár 

pozitív, akár negatív irányban. 

17. Az OFG működésének alapja, az üzleti tisztesség mellett, minden velünk kapcsolatba 

lépő személy emberi méltóságának tiszteletben tartása, a kulturált kapcsolat, 

kommunikáció fenntartása, a tisztelet megadása. 

18. Az OFG a megbecsülés, elismerés, tisztelet elveire és gyakorlatára építi működését. Ez 

minden esetben alapkövetelmény a cégben, illetve minden OFG-t képviselő személy 

irányába. 

19. Az OFG-ben nem rábeszélünk senkit semmire, hanem esélyt kínálunk. Esélyt 

jövedelemre, befektetésre, karrierre, jó kapcsolatokra. 

20. Az OFG által kínált esélyek éppen a tervezhető jövőt támogatják. Sok partnerünk a mi 

ajánlatunkra tervezi jövőjét. Ez lehetőség, de felelősség is. Ezért is fontos, hogy 

minden munkatársunk képes legyen maradéktalanul helyt állni ajánlataiért. 

21. Az OFG üzleti, illetve karrierlehetőséget is jelent munkatársainak, vezetőinek. De a 

lehetőség felelősséggel is jár. A felelősségnek itt szorgalommal, fejlődéssel, világos 

kommunikációval, betartott vállalásokkal, elkötelezettséggel, emberi tisztességgel 

lehet megfelelni. 

22. Az Open Future – Nyitott Jövő azt is jelenti, hogy mindenkit várunk, aki a pénzt, 

karriert, üzleti érdekeket képes következetesen összekapcsolni az etikusság, 

tisztesség értékeivel. 


