1. Definisjon / forståelse av bærekraft

Samfunnsansvar omfatter hvordan bankens virksomhet påvirker mennesker, miljø og
samfunnet rundt oss. Vi skal være en ansvarlig bank som driver transparent og bærekraftig
der kundene settes i stand til å ta smarte økonomiske valg og gjøre samvittighetsfulle kjøp og
investeringer. Sbanken spiller en viktig samfunnsrolle gjennom å tilby finansielle tjenester til norske
personkunder. Rollen omfatter kunder, produkter og tjenester, medarbeidere, indre og ytre miljø,
leverandører og samfunnet generelt.
Sbanken forplikter seg til å ta hensyn til menneskerettigheter og arbeidslivsstandarder, klima og miljø
samt bekjempe korrupsjon og hvitvasking i alle sine aktiviteter. Det inkluderer utvikling av produkter
og tjenester, rådgivning og salg, investerings- og kredittbeslutninger samt produksjon og drift. De
samme kravene stilles til bankens leverandører.
Sbanken drives i tråd med gjeldende instrukser, lover og regler. I tillegg har vi lagt FNs prinsipper for
selskapers samfunnsansvar og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer til grunn for retningslinjene
våre for samfunnsansvar og bærekraft.

2. Tilslutning til internasjonale initiativer
United Nations Sustainable Development Goals
Sbanken sluttet seg til FNs bærekraftsmål i 2017. FNs bærekraftsmål (SDG) er en felles arbeidsplan
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs
bærekraftsmål består av 17 mål og skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og
sivilsamfunn. Sbanken valgte i 2017 ut fire av bærekraftsmålene som fokusområdene sine. De fire
målene; god utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, og
ansvarlig forbruk og produksjon, ble valgt da de ligger tettest opp til bankens virksomhet.

UN Global Compact
Sbanken stiller seg bak Global Compact i arbeidet vårt med samfunnsansvar. FN Global
Compact baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter,
arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Banken følger Global Compact både ved
etisk merking av fond, egne investeringer, ved innkjøp og ved generell drift.

Principles for Responsible Investments
Sbanken stiller seg bak FNs seks prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI). Det er UN
Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) som står bak prinsippene. UNEP FI er et
globalt partnerskap mellom FNs Miljøprogram og finanssektoren.

Financial Action Task Force (FATF)

Sbanken er lovpålagt å jobbe forebyggende mot hvitvasking og terrorfinansiering.
Hvitvaskingsloven bygger på et internasjonalt samarbeid der EUs tredje hvitvaskingsdirektiv
ligger til grunn for lovens utforming. EUs tredje hvitvaskingsdirektiv er basert på
anbefalingene fra Financial Action Task Force (FATF). FATF har utarbeidet 40 anbefalinger
med tiltak mot hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av spredning
av masseødeleggelsesvåpen. Disse standardene anerkjennes som de ledende internasjonale
standarder på området, og gir en god veiledning på hvordan det forebyggende arbeidet skal
gjennomføres.

3. Fokusområder
Forvaltningen av Sbankens midler og investeringer i selskaper, gjøres i henhold til krav fra styret,
offentlige myndigheter, og bankens egne retningslinjer for investeringer. Retningslinjene skal sikre at
Sbanken ikke medvirker til krenkelser av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, alvorlig
miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske.
Sbankens bankvirksomhet er rettet mot personmarkedskunder og banken tilbyr tradisjonelle
nettbaserte produkter. Banken tilbyr i første rekke finansiering av kundens egen bolig til gunstige
vilkår som kombinert med konto- og kortprodukter gir kundene en enkel og effektiv bankhverdag på
nett og mobil. Sbanken ønsker gjennom produktene sine å fremme bærekraftige valg hos kundene
sine og tilbyr blant annet grønne billån der biler med lave utslipp oppnår spesielt gunstige
betingelser.
Sbankens kredittprosesser er i stor grad fulldigitaliserte og bruk av papir er redusert til et minimumnoe som sparer miljøet for utslipp av karbon, samtidig som mengden av avfall reduseres.

4. Interne retningslinjer for kredittgivning
Sbanken driver en forsvarlig kredittvirksomhet som er forankret i kredittpolicy gitt av bankens styre.
Sbankens viktigste redskap for ansvarlig kredittgiving er gode lånemodeller som beregner kundens
evne og vilje til å betjene sine lån. Modellene bygger blant annet på erfaring fra kundenes bruk av
banken. I tillegg innhentes det informasjon om inntekt, skatt, gjeldssituasjon, arbeidsforhold og
utdanningsnivå.
Majoriteten av Sbankens utlån er lån til finansiering av bolig der risikoen er holdt på et lavt nivå. Alle
slike lån er sikret med pant i bolig der belåningsgraden maksimalt kan være 85 %. Lånene er i tillegg
underlagt strenge reguleringer fra tilsynsmyndighetene. Sbanken forholder seg til enhver tid til
gjeldende lovverk og retningslinjer som for eksempel finansavtaleloven, boliglånsforskriften og
hvitvaskingsloven.

