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Introduction 

 

As a highly public nature company with social responsibilities, Mitsubishi HC Capital Group ("Group") 

assumes the duty to fulfill those responsibilities proactively. Reaffirming that the trust and confidence given 

from our customers and society are irreplaceable assets as a cornerstone of our existence, we should conduct 

our corporate activities with a higher sense of mission and ethics.  

 

From this point of view, we have established the "Mitsubishi HC Capital Group Code of Ethics and Code of 

Conduct" (collectively “Codes”) to share the fundamental values and ethics of the Group and reflect them in 

our day-to-day operations. Every person engaged in the Group's business is expected to adhere to the Codes, 

with each top management taking the initiative.   

 

In terms of ethics and legal compliance, there may be some officers and employees who forget about them 

by working hard or concentrating on their tasks. However, no one can be proud of a company lacking a high 

sense of ethics, and such a company has no future. In the first place, society never accepts a company that 

ignores any laws, rules, or norms and turns its back on ethics to seek business interests. A company having 

no established compliance structure should be driven out of the market.  

 

Given those circumstances, we should re-recognize that the trust and confidence from our customers and 

society are our property of grave importance. To value them, each Group company is requested to set a 

compliance manual tailored to its business type based on the Codes. All the officers and employees are 

expected to make compliance efforts according to the behavioral standards set in that manual. Our continuing 

challenges will surely build solid trust and confidence in the Group.  

 

Therefore, we expect all the officers and employees of the Group to understand thoroughly and follow the 

Codes. Through the perseverance of our daily efforts, we are sure that the Group will gain higher credibility 

at home and abroad, and all of us can be proud of contributing to society as a member of the Group.  

  

Legal & Compliance Department 
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Code of Conduct 

 

All the officers and employees of the Group are expected to recognize corporate and own responsibilities for 

the society to fulfill, respectively. We should adhere to the Code of Conduct below with our strict sense of 

ethics and consciousness for compliance and perform all day-to-day activities with integrity.  

 

[Management's commitment] 

Every officer of the Group makes commitments as follows: 

To take initiatives to observe the Code of Conduct,  

To undertake business management based on corporate ethics and legal compliance,  

To build a corporate structure deserving society and people’s trust and expectations to contribute to the 

development of a healthy economy and society, and  

To prevent the occurrence of any event or situation violating the Code of Conduct. If such an event or situation 

occurs, the officers take immediate corrective measures, prevent a reoccurrence, and have all the Group 

employees completely follow the Code of Conduct.   

 

1. Establishing Trust 

(1) Performance of tasks with integrity based on the high ethical value 

To facilitate fair and highly transparent corporate activities, all the employees perform their tasks 

assigned based on high ethical value. No one distorts or hides facts, such as by false reporting. 

 

(2) Strict confidentiality and information management 

No one discloses to a third party any customer information learned at work without a good reason or 

consent from the customer who is the subject of the information in question. Each employee controls 

and handles the company’s information assets, including customer information, with great care, strictly 

adhering to the relevant internal rules.   

(3) Appropriate accounting treatment and information disclosure 

No one conducts an inaccurate accounting treatment or makes false or misleading book entries. We 

disclose company information based on facts with integrity. 

  

2. Customer-Oriented Approach  

(1) Sincere and respectful approach to customers 

Each employee communicates with customers in a kind, respectful, and sincere manner and keeps a 

customer-oriented approach not to impair the customer's interests.   

(2) Thorough compliance with the principle of suitability and accountability 

We offer products and services considered appropriate to the needs and experience of customers. Each 

employee gives the customer a sufficient explanation of the merits, demerits, and risks before making a 

deal based on the customer’s consent.  

(3) Thorough confirmation of customer's intent 

When executing a contract with a customer, each employee must affirm that the customer thoroughly 

understands the contract's content and it is based upon the customer’s intent. 

(4) Responsible response to stakeholders 

We provide information with the highest degree of fairness and transparency to customers and diverse 
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stakeholders and responsibly respond to them through various forms of communication, such as 

dialogue with them.  

 

3. Strict Compliance with Laws and Regulations 

(1) Compliance with laws and regulations 

We perform fair and sincere corporate activities with strict compliance with laws and rules at the local 

and international levels as a corporate group operating globally. All employees aim to maintain and 

enhance high ethical standards and a corporate culture that respects laws and rules.   

(2) Prohibition of unfair transactions 

① No employee solicits transactions that use a position of superiority over customers. Also, no one 

engages in actions that harm any customer's benefits for the sake of the business interests of its own 

company or Group companies. 

② No employee engages in activities to generate own profits based on information learned at work. In 

particular, no one can trade stocks or securities nor make similar transactions based on non-public 

material facts that could influence the stock price of any Group company or business partner. When 

you possess information falling under the category of material facts, you should handle such 

information with the utmost caution.  

③ No employee engages in activities that undermine the interests of another Group company for the 

sake of its own company's gains. Each employee pays utmost care not to engage in prohibited 

activities when handling customers' non-public information or conducting transactions with the 

parent company or another Group company.  

④ To maintain fair and unfettered competition, every employee must follow fundamental rules for 

business transactions, including competition laws both at home and in other countries, and undertake 

activities strictly adhering to laws and sound corporate ethics.  

⑤ No employee permits nor engages in any bribery or corrupt practices. Also, no one offers or accepts 

a gift or entertainment beyond the bounds of socially accepted limits, and that becomes a hotbed of 

corruption. Further, we build healthy relationships with governmental and administrative agencies, 

politicians, and officials to maintain transparency.  

(3) National security 

For maintaining international peace and security, we are required to block the flow of money to countries, 

terrorists, and other suspicious persons who may engage in activities of concern that threaten the safety 

and security of our home country and international society. Also, we must prevent the above persons 

from acquiring weapons, goods, and technologies that can be diverted for use in military applications. 

For that purpose, we cooperate with the international society to control the export and other transactions, 

and none of us gets involved in such parties.  

(4) Respect for intellectual property rights 

We appropriately protect the rights in intellectual properties created by the company (patents, 

trademarks, copyrights, and other similar rights) and respect the intellectual property rights held by third 

parties. In addition, each employee recognizes the brand as an essential corporate resource and strives 

to maintain and increase the value of the Group brand. 

(5) Prohibition of mixing business with private affairs 

Every employee makes value judgments from the standpoint of fairness and equity at all times, 
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regardless of the interests involved. Each employee must draw a line between business and private 

matters and never makes private use of company assets.  

 

4. Respect for Human Rights and the Environment 

(1) Respect for human rights 

Consistent with the fundamental spirit of respect for humanity, no employee engages in any 

discriminatory action or human rights violation on the ground of gender, sexual orientation, age, 

nationality, race, ethnicity, political opinion, beliefs, religion, social status, lineage, illness, or disability.  

(2) Fostering a comfortable work environment 

We aim to realize flexible working styles, respect diversity in values, and develop a work environment 

and systems that encourage employees to exercise their most entire abilities. In this regard, every 

employee keeps in mind that sexual, power, or any other harassment hurt people's dignity as human 

beings. Such an action must be eliminated from the workplace.  

(3) Understanding global human rights issues and action to take 

Given international standards on human rights, every employee works to respect and not infringe the 

rights of all persons involved in business activities and create relationships of mutual understanding.  

(4) Consideration for the environment 

Attaching importance to the conservation of the global environment, every employee pursues harmony 

with society.  

  

5. Exclusion of Anti-Social Elements/Money-Laundering Prevention 

(1) Exclusion of anti-social elements 

Every employee must resolutely address any anti-social element, such as organized crime groups 

(boryokudan)and corporate racketeers (sokaiya). 

(2) Money-laundering prevention 

Every employee pays heed to the possibility that funds transacted through financial institutions are used 

in various types of crime and terrorism. To prevent money laundering, each must follow, and never skip, 

the required step to verify a customer's identification; if you find any suspicious transaction that may 

fall into crime, you should not condone and appropriately address it.   
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Wprowadzenie 

 

Jako spółka o wysokim statusie publicznym, odpowiedzialna za sprawy społeczne, Grupa Kapitałowa 

Mitsubishi HC („Grupa”) przyjmuje na siebie obowiązek proaktywnego wypełniania tych obowiązków. 

Potwierdzając, że zaufanie, jakim obdarzają nas klienci i społeczeństwo, są niezastąpionym atutem i 

fundamentem naszej egzystencji, powinniśmy prowadzić nasze działania korporacyjne z wyższym 

poczuciem misji i etyki. 

 

Dlatego też ustanowiliśmy "Kodeks Etyki i Kodeks Postępowania Grupy Kapitałowej Mitsubishi HC" 

(łącznie "Kodeksy"), aby podzielić się podstawowymi wartościami i etyką Grupy oraz odzwierciedlić je w 

naszej codziennej działalności. Oczekuje się, że każda osoba zaangażowana w działalność Grupy będzie 

przestrzegać Kodeksu, a każde najwyższe kierownictwo przejmie inicjatywę. 

 

Jeśli chodzi o etykę i zgodność z prawem, niektórzy funkcjonariusze i pracownicy mogą o nich zapomnieć, 

ciężko pracując lub koncentrując się na swoich zadaniach. Jednak nikt nie może być dumny z firmy, której 

brakuje wysokiego poczucia etyki, a taka firma nie ma przyszłości. Po pierwsze, społeczeństwo nigdy nie 

zaakceptuje firmy, która ignoruje jakiekolwiek prawa, zasady lub normy i odwraca się od etyki, aby szukać 

interesów biznesowych. Firma, która nie ma ustalonej struktury zgodności, powinna zostać wyparta z rynku.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe, przyznajemy, że zaufanie naszych klientów są naszą własnością o ogromnym 

znaczeniu. Każda spółka Grupy jest proszona o ustawienie podręcznika zgodności dostosowanego do jej 

rodzaju działalności w oparciu o Kodeksy. Oczekuje się, że manager ds. Zapewnienia zgodności i pracownicy 

podejmą wysiłki w zakresie zgodności zgodnie ze standardami określonymi w instrukcji. Nasze ciągłe 

wyzwania z pewnością zbudują solidne zaufanie i pewność w Grupie.  

 

Dlatego oczekujemy, że manager ds. zapewnienia zgodności i pracownicy Grupy dokładnie zrozumieją i 

będą przestrzegać Kodeksów. Dzięki Naszym wysiłkom jesteśmy pewni, że Grupa zyska większą 

wiarygodność zarówno w kraju, jak i za granicą, a my wszyscy możemy być dumni z tego, że jako 

członkowie Grupy przyczyniamy się do rozwoju Spółki. 

 

 

 

 

Dział Prawny i Compliance 
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Kodeks postępowania 

 

Od wszystkich członków Grupy oczekuje się, że uznają odpowiedzialność korporacyjną i własną. 

Powinniśmy przestrzegać poniższego Kodeksu postępowania z naszym ścisłym poczuciem etyki i 

świadomości w zakresie zgodności i wykonywać wszystkie codzienne czynności w sposób uczciwy. 

 

[Zobowiązanie kierownictwa] 

Każdy członek Grupy podejmuje następujące zobowiązania: 

Podejmowanie inicjatyw mających na celu przestrzeganie Kodeksu Postępowania,  

Podejmowanie zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o etykę korporacyjną i zgodność z prawem,  

Budowanie struktury korporacyjnej zasługującej na zaufanie społeczeństwa oraz ludzi i ich oczekiwań, aby 

przyczynić się do rozwoju zdrowej gospodarki i społeczeństwa, oraz aby zapobiec wystąpieniu 

jakiegokolwiek zdarzenia lub sytuacji naruszającej Kodeks postępowania. Jeśli takie zdarzenie lub sytuacja 

wystąpi, organizatorzy podejmują natychmiastowe działania naprawcze, zapobiegają ponownemu 

wystąpieniu i nakazują wszystkim pracownikom Grupy pełne przestrzeganie Kodeksu postępowania.  

 

1. Budowanie zaufania 

(1) Wykonywanie zadań w sposób uczciwy w oparciu o wysoką wartość etyczną 

Aby ułatwić uczciwe i wysoce transparentne działania korporacyjne, wszyscy pracownicy wykonują 

swoje zadania przydzielone w oparciu o wysoką wartość etyczną. Nikt nie zniekształca ani nie ukrywa 

faktów, na przykład poprzez fałszywe raporty. 

 

(2) Ścisła poufność i zarządzanie informacjami  

Nikt nie ujawnia osobom trzecim żadnych informacji o klientach uzyskanych w pracy bez ważnego 

powodu lub zgody klienta, który jest przedmiotem danych informacji. Każdy pracownik kontroluje i 

obsługuje zasoby informacyjne firmy, w tym informacje o klientach, ściśle przestrzegając odpowiednich 

przepisów wewnętrznych.   

(3) Odpowiednie podejście księgowe i ujawnianie informacji 

Nikt nie prowadzi właściwego podejścia księgowego ani nie dokonuje fałszywych lub 

wprowadzających w błąd zapisów księgowych. Ujawniamy informacje o firmie w oparciu o fakty w 

uczciwy sposób. 

  

2. Podejście zorientowane na klienta 

(1) Szczere i pełne szacunku podejście do klientów  

Każdy pracownik komunikuje się z klientami w sposób życzliwy, pełen szacunku i szczery oraz 

zachowuje podejście zorientowane na klienta, aby nie zaszkodzić jego interesom.  

(2) Dokładne przestrzeganie zasady przydatności i odpowiedzialności 

Oferujemy produkty i usługi uznane za odpowiednie do potrzeb i doświadczeń klientów. Każdy 

pracownik udziela klientowi wystarczającego wyjaśnienia zalet, wad i ryzyka przed zawarciem umowy 

na podstawie zgody klienta. 

(3) Dokładne potwierdzenie intencji klienta  

W przypadku zawierania umowy z klientem każdy pracownik musi potwierdzić, że klient dokładnie 

rozumie treść umowy. 
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(4) Odpowiedzialna reakcja na interesantów  

Dostarczamy informacje z najwyższym stopniem uczciwości i przejrzystości klientom i różnym 

interesantom oraz odpowiedzialnie reagujemy na nie poprzez różne formy komunikacji, takie jak dialog 

z nimi. 

 

3. Ścisła zgodność z przepisami ustawowymi i wykonawczymi 

(1) Zgodność z przepisami i przepisami 

Wykonujemy uczciwe i szczere działania korporacyjne przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa i 

zasad na poziomie lokalnym i międzynarodowym jako grupa korporacyjna działająca globalnie. 

Wszyscy pracownicy dążą do utrzymania i podnoszenia wysokich standardów etycznych oraz kultury 

korporacyjnej, która szanuje prawa i zasady. 

 

(2) Zakaz nieuczciwych transakcji 

① Żaden pracownik nie zabiega o transakcje wykorzystujące wyższą pozycję nad klientami. Nikt 

również nie angażuje się w działania, które szkodzą korzyści jakiemukolwiek klientowi w interesie 

biznesowym firmy lub spółek Grupy. 

② Żaden pracownik nie angażuje się w działania mające na celu generowanie własnych zysków w 

oparciu o informacje zdobyte w pracy. W szczególności nikt nie może obracać akcjami lub papierami 

wartościowymi ani dokonywać podobnych transakcji w oparciu o niepubliczne istotne fakty, które 

mogłyby wpłynąć na kurs akcji jakiejkolwiek spółki Grupy lub partnera biznesowego. Jeśli 

posiadasz informacje należące do kategorii istotnych faktów, powinieneś obchodzić się z nimi z 

najwyższą ostrożnością. 

③ Żaden pracownik nie angażuje się w działania, które godzą w interesy innej spółki Grupy dla dobra 

własnego. Każdy pracownik dokłada najwyższej staranności, aby nie angażować się w zabronione 

działania podczas obsługi informacji dotyczących klientów lub przeprowadzania transakcji ze spółką 

dominującą lub inną spółką Grupy. 

④ Aby utrzymać uczciwą konkurencję, każdy pracownik musi przestrzegać podstawowych zasad 

dotyczących transakcji biznesowych, w tym prawa konkurencji zarówno w kraju, jak i w innych 

krajach oraz podejmować działania ściśle przestrzegające przepisów prawa i zdrowej etyki 

korporacyjnej. 

⑤ Żaden pracownik nie zezwala ani nie angażuje się w żadne przekupstwo lub praktyki korupcyjne. 

Ponadto nikt nie oferuje ani nie przyjmuje prezentów ani rozrywek poza granicami społecznie 

akceptowanych granic, ponieważ to staje się siedliskiem korupcji. Ponadto budujemy zdrowe relacje 

z agencjami rządowymi i administracyjnymi, politykami i urzędnikami, aby zachować przejrzystość. 

 

(3) Bezpieczeństwo narodowe 

W celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa jesteśmy zobowiązani do blokowania 

przepływu pieniędzy do krajów, terrorystów i innych podejrzanych osób, które mogą angażować się w 

niepokojące działania zagrażające bezpieczeństwu naszego kraju i społeczności międzynarodowej. 

Ponadto musimy uniemożliwić wyżej wymienionym osobom zdobywanie broni, towarów i technologii, 

które mogą zostać wykorzystane do celów wojskowych. W tym celu współpracujemy ze społecznością 

międzynarodową w celu kontroli eksportu i innych transakcji i nikt z nas nie angażuje się w takie strony. 

(4) Poszanowanie praw własności intelektualnej 
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Odpowiednio chronimy prawa do własności intelektualnej stworzonej przez firmę (patenty, znaki 

towarowe, prawa autorskie i inne podobne prawa) i szanujemy prawa własności intelektualnej posiadane 

przez osoby trzecie. Ponadto każdy pracownik rozpoznaje markę jako niezbędny zasób korporacyjny i 

dąży do utrzymania i zwiększenia wartości marki Grupy. 

(5) Zakaz mieszania biznesu ze sprawami prywatnymi 

Każdy pracownik dokonuje oceny wartości z punktu widzenia uczciwości i słuszności przez cały czas, 

niezależnie od zaangażowanych interesów. Każdy pracownik musi wyznaczyć granicę między 

sprawami biznesowymi a prywatnymi i nigdy nie korzystać z aktywów firmy. 

 

4. Poszanowanie praw człowieka i środowiska 

(1) Poszanowanie praw człowieka 

Zgodnie z podstawowym duchem szacunku dla ludzkości, żaden pracownik nie angażuje się w 

jakiekolwiek działania dyskryminujące lub łamanie praw człowieka ze względu na płeć, orientację 

seksualną, wiek, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania, religię, 

status społeczny, pochodzenie, chorobę lub niepełnosprawność.  

(2) Wspieranie komfortowego środowiska pracy 

Dążymy do realizacji elastycznych stylów pracy, poszanowania różnorodności wartości oraz rozwijania 

środowiska pracy i systemów, które zachęcają pracowników do korzystania z pełni swoich umiejętności.  

W związku z tym każdy pracownik pamięta, że molestowanie seksualne, władza lub jakiekolwiek inne 

nękanie szkodzi godności ludzi jako istot ludzkich. Takie działanie musi zostać wyeliminowane z 

miejsca pracy. 

(3) Zrozumienie globalnych problemów związanych z prawami człowieka 

Biorąc pod uwagę międzynarodowe standardy w zakresie praw człowieka, każdy pracownik musi 

szanować i nie naruszać praw wszystkich osób zaangażowanych w działalność gospodarczą i tworzyć 

relacje wzajemnego zrozumienia. 

(4) Troska o środowisko 

Przywiązując wagę do ochrony globalnego środowiska, każdy pracownik dąży do harmonii ze 

społeczeństwem. 

 

5. Wyłączenie elementów antyspołecznych/zapobieganie praniu pieniędzy 

(1) Wykluczenie elementów antyspołecznych 

Każdy pracownik musi zdecydowanie zająć się każdym elementem antyspołecznym, takim jak 

zorganizowane grupy przestępcze (boryokudan) i korporacyjni ściągacze haraczy (sokaiya). 

(2) Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy  

Każdy pracownik zwraca uwagę na możliwość wykorzystania środków, które są przekazywane za 

pośrednictwem instytucji finansowych, do różnego rodzaju przestępczości i terroryzmu. Aby zapobiec 

praniu brudnych pieniędzy, należy postępować zgodnie z wymaganym krokiem weryfikacji tożsamości 

klienta i nigdy go nie pomijać; jeśli znajdziesz podejrzaną transakcję, która może wpaść w przestępstwo, 

nie powinieneś jej akceptować i odpowiednio się do niej odnosić. 

 

 

 


