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Code of Ethics 

 
This “Mitsubishi HC Capital Group Code of Ethics” clarifies fundamental values and ethics to be shared 
across the Group as the basic guidelines for all the officers and employees, including all persons working 
in the Group (hereinafter the same shall apply). Every officer and employee of the Group must follow this 
Code of Ethics. 
 
1. Establishing Trust 

Fully recognizing the weight of our social responsibility and public mission, we aim to establish the 
unshaken trust of society through complete information management and sound and proper business 
activities, including the timely and appropriate disclosure of company information. 

 
2. Customer-Oriented Approach 

Consistently taking a customer-oriented approach and having good communication, we offer 
products and services that best meet customers' needs to obtain customers' satisfaction and support.    

 
3. Strict Compliance with Laws and Regulations 

We strictly adhere to all applicable laws and rules (including social, industry, and company rules) and 
undertake appropriate and sincere corporate activities in line with social norms. We also respect 
internationally accepted standards as a corporate group operating globally.  

 
4. Respect for Human Rights and the Environment 

Respecting the personality and character of each other and emphasizing conservation of the global 
environment that is the shared asset of humankind, we pursue harmony with society.  

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

We take a resolute stance against anti-social elements that threaten the order and safety of civil 
society. In compliance with all applicable laws and regulations related to preventing money 
laundering, we take every possible measure to block money laundering and terrorist financing. 
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Kodeks etyki 

 
Niniejszy „Kodeks etyki Grupy Kapitałowej Mitsubishi HC” wyjaśnia fundamentalne wartości i zasady 
etyczne, którymi kieruje się Grupa, jako podstawowe wytyczne dla wszystkich członków kadry 
kierowniczej i pracowników, w tym wszystkich osób pracujących w Grupie. Każdy reprezentant i 
pracownik Grupy musi przestrzegać niniejszego Kodeksu Etyki. 
 
1. Ustanowienie zaufania 
W pełni uznając wagę naszej odpowiedzialności społecznej i misji publicznej, dążymy do zbudowania 
niezachwianego zaufania społeczeństwa poprzez pełne zarządzanie informacjami oraz rzetelne i 
właściwe działania biznesowe, w tym terminowe i odpowiednie ujawnianie informacji o firmie. 
 
2. Podejście zorientowane na klienta 
Konsekwentnie przyjmując podejście zorientowane na klienta i utrzymując dobrą komunikację, 
oferujemy produkty i usługi, które najlepiej odpowiadają potrzebom klientów, aby uzyskać ich 
satysfakcję i wsparcie. 

 
3. Ścisła zgodność z prawem i przepisami 
Ściśle przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i zasad (w tym zasad społecznych, 
branżowych i firmowych) oraz podejmujemy właściwe i rzetelne działania korporacyjne zgodnie z 
normami społecznymi. Szanujemy również międzynarodowe standardy jako grupa korporacyjna 
działająca globalnie. 

 
4. Poszanowanie praw człowieka i środowiska 
Wzajemnie szanując osobowość i charakter każdego człowieka oraz kładąc nacisk na ochronę 
środowiska naturalnego, które jest wspólnym dobrem ludzkości, dążymy do harmonii ze 
społeczeństwem. 
 
5. Wykluczenie elementów antyspołecznych/zapobieganie praniu pieniędzy 
Zdecydowanie sprzeciwiamy się elementom antyspołecznym, które zagrażają porządkowi i 
bezpieczeństwu społeczeństwa obywatelskiego. Zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy, podejmujemy 
wszelkie możliwe środki w celu zablokowania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 
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