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EGENERKLÆRING FOR LEVERANDØRADFERD

Bedriftens navn:
Kontaktperson:
Avtalen gjelder:
Ansvarlig for avtalen i EBK:

1. Vårt samfunnsansvar
Eika Boligkreditt (EBK) ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling for miljø, mennesker og artsmangfold
igjennom våre anskaffelser, samt sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold respekteres i forbindelse med foretakets virksomhet.
Som et ledd i å utøve vår forretningsvirksomhet slik at den bidrar til et bærekraftig samfunn, er det viktig
for EBK at foretakets leverandører har et bevisst forhold til etterlevelse av menneskerettigheter,
arbeidstakers rettigheter og arbeidsforhold, miljøvern, antihvitvask og skatt.
Denne egenerklæringen bygger på EBKs innkjøpspolicy.
2. Egenerklæring fra leverandør/forretningsforbindelse
Erklæringen gjelder for leverandørbedriften og eventuelle underleverandører av leverandøren.
-

-

-

Bedriften bekrefter å utøve sin forretningsvirksomhet på en slik måte at den ikke bryter med
internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer, lover eller regler knyttet til menneske
– og arbeidstakerrettigheter, miljø, korrupsjon og antihvitvask.
Bedriften bekrefter å påse at produsenter og underleverandører av varer og/eller tjenester i
forbindelse med leveranser til EBK ikke bryter med internasjonalt anerkjente
prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon og
antihvitvask.
Bedriften bekrefter å påse at produkter som bedriften leverer til EBK har høy miljømessig kvalitet.

Bedriften forplikter seg videre til å respektere UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv,
som krever at bedriften skal:
1. Støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
2. Påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene.
3. Holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstakers rett til å føre kollektive forhandlinger
anerkjennes i praksis
4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid
5. Sikre reell avskaffelse av barnearbeid
6. Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes
7. Støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer
8. Ta initiativ til å fremme økt miljøansvar
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9. Oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi
10. Bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser

Ved behov kan EBK be om dokumentasjon på etterlevelse av overnevnte punkter.
Ved brudd eller mistanke om brudd på overnevnte forpliktelser i egen virksomhet eller hos eventuelle
underleverandører skal EBK varsles av bedriften. Ved alvorlige brudd kan EBK heve avtalen.

Dato:
Signatur:
Navn (blokkbokstaver):

