
 

                               
 

 
 

Declarația 
Cu privire la Politica de finanțare a industriei de apărare în  

Mobiasbanca - OTP Group S.A. 
 

 

INTRODUCERE 

Grupul bancar OTP este angajat în responsabilitatea socială și respectă și susține protecția drepturilor 
omului consacrate în convențiile internaționale și eforturile internaționale împotriva proliferării. În 
consecință, Mobiasbanca ca parte a OTP Banking Group urmărește, printre altele, să nu participe la 
finanțarea și tranzacțiile comerciale ale produselor care ar putea fi utilizate în conflicte militare sau alte 
încălcări ale drepturilor omului. 

Recunoscând provocările producerii și utilizării armelor, atât statele individuale, cât și comunitatea 
internațională reglementează producția și comerțul de arme convenționale și arme de distrugere în masă 
(inclusiv arme controversate) într-o serie de legi și convenții. 

POLITICA GRUPULUI/BĂCII 

Având în vedere principiile de mai sus, Mobiasbanca - OTP Group, ca parte a grupului OTP acordă o 
atenție specială clienților și tranzacțiilor legate de producția și comerțul cu arme și aplică condiții și proceduri 
stricte, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele. 

Mobiasbanca - OTP Group se angajează să nu faciliteze comerțul cu arme (sau articole cu dublă 
utilizare destinate utilizării militare) cu persoane fizice, companii sau țări care fac obiectul sancțiunilor 
internaționale. Banca are o procedură detaliată pentru a se asigura că tranzacțiile nu încalcă sancțiunile 
emise de Organizația Națiunilor Unite (ONU), UE, SUA sau de orice alt organism de reglementare local 
aplicabil. 

Mobiasbanca - OTP Group nu oferă finanțare în legătură cu arme controversate, inclusiv arme 
nucleare, biologice, chimice, arme laser orbitoare, mine antipersonal, muniții cu dispersie, fragmente 
nedetectabile și alte arme care sunt fie interzise de dispozițiile legale internaționale, fie considerate 
controversate deoarece prejudiciul și / sau suferința disproporționată pe care le cauzează. 

Clienții din industria de apărare trebuie să respecte pe deplin nu numai legile și convențiile naționale 
și internaționale obligatorii privind producția și comerțul cu arme, precum și sancțiunile și măsurile restrictive 
recunoscute la nivel internațional, ci să ia în considerare în procedurile sale principiile directoare ale ONU 
privind afacerile și drepturile omului. 

În cazul tranzacțiilor legate de industria de apărare, Mobiasbanca - OTP Group aplică controale stricte 
în conformitate cu reglementările de embargou relevante și cu dispozițiile legale naționale obligatorii, cu 
KYC detaliate suplimentare și cerințe de verificare pentru contractul de finanțare în legătură cu industria de 
apărare. 

 


