1.«Գլաձոր
հիմնվում

է

ՈՒՎԿ»

ՓԲԸ-ի

բարոյականության

աշխատակիցների

նորմերի

վրա,

ծառայողական

ինչպիսիք

են`

էթիկան

ազնվությունը,

հավատարմությաունը, նվիրվածությունն ու անկաշառելիությունը, օրինապահությունը,
բարեխղճությունը, պարտքի և պատասխանատվության զգացումը:
2. «Գլաձոր ՈՒՎԿ» ՓԲԸ-ի յուրաքանչյուր աշխատող պետք է օժտված լինի
երեք

կարևոր

որակական

հատկանիշներով`

հարգանքի,

ազնվության

և

արժանապատվության զգացումներով:
3. Կազմակերպությունում խրախուսելի է թիմային աշխատանքը, միմյանց
նկատմամբ

հարգանքը,

աշխատողների

հետաքրքրությունների

արժևորումը:

Յուրաքանչյուր աշխատող կարող է հանդես գալ իր իսկ նախաձեռնություններով և
մտահղացումներով, որոնք էլ կնպաստեն տվյալ գործունեության արդյունավետության
ապահովմանը:
4.

Կազմակերպության

յուրաքանչյուր

աշխատող

պետք

է

օժտված

լինի

հմտությունների անհրաժեշտ մակարդակով, մասնավորապես պետք է ունենա`
ա) մասնագիտական գիտելիքներ և ըստ անհրաժեշտության աշխատանքային փորձ
բ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու
փորձառություն
գ) աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված դեպքում, նաև օտար լեզուների
իմացություն
դ) տրամաբանելու և տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
ե) ՀՀ օրենսդրության և Կազմակերպության ներքին իրավական ակտերի բավարար
իմացություն
զ) ըստ անհրաժեշտության հաճախորդների սպասարկման հմտություններ
է) աշխատանքային պայմանագրից բխող այլ հմտություններ և ունակություններ:
5.

Կազմակերպության

աշխատողը

պարտավոր

է

պահպանել

էթիկայի

և

վարվելակերպի հետևյալ կանոնները.
ա) հարգել ձևավորված կորպորատիվ շահերը և «Գլաձոր ՈՒՎԿ» ՓԲԸ-ի կողմից
վարվող քաղաքականությանը
բ) զերծ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են խոչընդոտել «Գլաձոր
ՈՒՎԿ»

ՓԲԸ-ի

աշխատանքները

կամ

վարկաբեկել

և

հեղինակազրկել

Կազմակերպության գործարար համբավը
գ)

ղեկավարվել

արդարության

և

ազնվության

սկզբունքների

վրա

հիմնված

բարոյական նորմերով
դ) լինել անաչառ, անկողմնակալ, զուսպ և օրինակելի
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ե) հաճախորդների և աշխատողների հետ շփումներում բացառել կոպտության
դրսևորումը
զ) քաղաքավարի լինել միմյանց նկատմամբ
է) իր վարքով նպաստել հաճախորդի այն համոզմունքի պահպանմանը, որ
բանկային համակարգը հիմնված է ազնվության և արդյունավետության գաղափարի
վրա
ը) չօգտագործել և չհրապարակել աշխատանքի ընթացքում իրեն հայտնի դարձած
բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկատվությունը
թ) այլ անձանցից չստանալ նվերներ, գումարներ կամ ծառայություններ` իր
աշխատանքային պարտականությունների կատարման համար
ժ) հաշվետու լինել Կազմակերպության ղեկավարությանը
ժա)

ժամանակին

և

պատշաճ

կատարել

աշխատանքային

պայմանագրով

նախատեսված իր պարտականությունները
ժբ) հաճախորդների նկատմամբ ցուցաբերել հարգալից վերաբերմունք, չհրաժարվել
հաճախորդների հարցադրումներին պատասխանելուց
ժգ) խոսել պարզ և հստակ լեզվով, հաճախորդին վերաբերվել արժանապատվորեն,
արդար և արհեստավարժ ձևով:
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1. §¶É³Óáñ àôìÎ¦ ö´À-Ç ³ßË³ï³ÏÇóÁ.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

Çñ å³ßïáÝ»³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í
ã³÷áñáßÇãÝ»ñáí,
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó µËáÕ ß³Ñ»ñáí,
áõÝÇ µ³ñÓñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ Ùßï³å»ë ½µ³ÕíáõÙ ¿
ÇÝùÝ³½³ñ·³óÙ³Ùµ,
ÏñáõÙ ¿ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ,
Ï³Û³óñ³Í áñáßáõÙÝ»ñáõÙ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ µ³ñáÛ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ,
Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ óáõó³µ»ñáõÙ ¿ Ñ³ñ·³ÉÇó í»ñ³µ»ñÙáõÝù
·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý, å³ïíÇ ¨
³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å ¨ ³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ ³Ýáõß³¹Çñ ¨
³ñÑ³Ù³ñ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÝ»ñÁ Ýñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ,
Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É ûñ»ÝùÇÝ Ñ³Ï³ëáÕ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ,
ãÇ Ý»ñ·ñ³ííáõÙ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³ëÏ³Í»ÉÇ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ Ù»ç, áñï»Õ Çñ ¹»ñÁ
Ï³Ù ¹ÇñùÁ áñå»ë Ù³ëÝ³·»ï Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³Ýï»ÕÇ Ï³Ù »ñÏÇÙ³ëï,
í³ñùáí ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ ß³ñÅ³éÇÃ ãÇ ï³ÉÇë ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó Ùï³Í»É, áñ Ýñ³Ýù
Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñ·áñÍ»É Çñ íñ³,
³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Çñ Ï³ñÍÇùÁ, Ñ³Û³óùÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÁ,
å³Ñ³ÝçáõÙ Ñ³ñ·³Ýù ë»÷³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ,
Çñ å³ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë ãÇ áïÝ³Ñ³ñáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ,
Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ Ñ³ñ·³ÉÇó
í»ñ³µ»ñÙáõÝù, óáõó³µ»ñáõÙ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÛáõÝ ¨ ßñç³Ñ³Û³óáõÃÛáõÝ ³ÛÉ ³½·Ç,
ÏñáÝÇ, Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ Ñ³Ï³é³Ï ë»éÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ, Çñ»ÝÇó ï³ñÇùáí Ù»Í Ï³Ù
÷áùñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ,
³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó ãÇ ³é³ç³ñÏáõÙ áã ÙÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ` áñ¨Çó» Ó¨áí Ï³åí³Í Çñ
å³ßïáÝ»³Ï³Ý ¹ÇñùÇ Ñ»ï, »Ã» Ý³ ãáõÝÇ ¹ñ³ ûñÇÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÁ,
óáõó³µ»ñáõÙ ¿ ßñç³Ñ³Û³óáõÃÛáõÝ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ, Í³ÝáÃÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ,
Ëáõë³÷áõÙ
¿
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
í³ñù³·ÇÍÁ
í³ñÏ³µ»ÏáÕ
÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ¹ñë¨áñáõÙ ¿ Çñ»Ý ³ÛÝå»ë, áñ ³ßË³ï³ÝùÇó ¹áõñë
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÝÓÝ³Ï³Ý í³ñùÁ ÉÇÝ»Ý ³ÝËáó»ÉÇ,
Ëáõë³÷áõÙ ¿ áõñÇßÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇÝ ÙÇç³Ùï»Éáõó:

2. Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²î²ÎòÆ Ì²è²ÚàÔ²Î²Ü Ð²îÎ²ÜÆÞÜºðÀ
2.1. ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿
ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ § ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýùáí, ³ÛÉ ûñ»ÝùÝ»ñáí ¨ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí,
2.2. ãÇ û·ï³·áñÍáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí Ñ³ëï³ïí³Í ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³å»ñÁ
³ÝÓÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Ø»ñÅáõÙ ¿ ½»Õã»ñÇ Ï³Ù ³ñïáÝÛ³É í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ
³ÝÓÝ³Ï³Ý
³é³ç³ñÏÝ»ñÁ`
³Û¹
Ù³ëÇÝ
ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí
³ÝÙÇç³Ï³Ý
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ,
2.3. Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý í³Ûñ»ñáõÙ Ùï»ñÇÙÝ»ñÇ ¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇó ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ
ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï ãÇ ùÝÝ³ñÏáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý, Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý Ï³Ù ³é¨ïñ³ÛÇÝ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ·³ÕïÝÇù Ï³½ÙáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ,
2.4. Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý· ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
³Ýí»ñ³å³Ñáñ»Ý å³Ñå³ÝáõÙ ¿ Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝÁ,
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2.5 ãÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ Ï³Ù ³ÛÉ Ï»ñå ï³ñ³ÍáõÙ Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÇÝ ·³ÕïÝÇù
Ï³½ÙáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñÇ),
ÇÝãå»ë Ý³¨ ãÇ û·ï³·áñÍáõÙ ÝÙ³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³Ñ³¹Çï³Ï³Ý
Ýå³ï³ÏÝ»ñáí,
2.6. ãÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ Ýí»ñÝ»ñ ³ÛÝ ³ÝÓ³ÝóÇó, áñáÝù Ó·ïáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³ëÝ»É å³ßïáÝ³Ï³Ý ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù
·áñÍÝ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÝÓ³ÝóÇó, áñáÝó
Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñáß³ÏÇáñ»Ý Ï³ñáÕ »Ý Ï³åí³Í ÉÇÝ»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ï³Ù
ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï` µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ·áñÍÝ³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ßÝáñÑ³Ý¹»ëÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï Ï³Ù å³ßïáÝÇ µ»ñáõÙáí ëï³óíáÕ Ýí»ñÝ»ñÇ:

¶àðÌÜ²Î²Ü ì²ðìºÈ²Î²ð¶ (¿ÂÆÎºî)
ì³ñí»É³Ï³ñ·Ç Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ëáíáñáõÛÃÝ»ñÇ ¨ ÝáñÙ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿, áñÁ
Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ ³ÝÓÇ í³ñùÇ ÏáõÉïáõñ³Ý£ ÖÇßï í³ñí»É³Ó¨Á, å³Ñ»É³Ó¨Á
ÙÇç³í³ÛñáõÙ ëï»ÕÍáõÙ »Ý Ï³ÛáõÝ ·áñÍÝ³Ï³Ý ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ýå³ëïáõÙ
÷áËÁÙµéÝÙ³ÝÁ, û·ÝáõÙ Ýáñ Ï³å»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ£
ì³ñí»É³Ï³ñ·Ç
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ
å³Ñå³ÝáõÙ
»Ý
·Çï³Ïó³µ³ñª
³ÝÏ³Ë
ó³ÝÏáõÃÛáõÝÇó, ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÇó ¨ Ñá·»Ï³Ý íÇ×³ÏÇó£
§¶É³Óáñ àôìÎ¦ ö´À-Ç ³ßË³ï³ÏÇóÁ, áñå»ë µ³ñ»ÏÇñÃ ³ÝÓ, Ñ»ï¨áõÙ ¿
ù³Õ³ù³ÏÇñÃ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ÁÝ¹áõÝí³Í í³ñí»É³Ï³ñ·Ç Ï³ÝáÝÝ»ñÇ
¹ñë¨áñÙ³Ý Ó¨»ñÇÝ ¨ ÑÇßáõÙ, áñ Çñ ³ñï³ùÇÝ ï»ëùáí, í³ñí»É³Ó¨áí
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¹³ïáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Çñ, ³ÛÉ¨ ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, áñï»Õ
Ý³ ³ßË³ïáõÙ ¿£

3. §¶È²Òàð àôìÎ¦ ö´À ²ÞÊ²î²ÎÆòÀ.
3.1. ·áñÍÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ óáõó³µ»ñáõÙ ¿ ù³Õ³ù³í³ñáõÃÛáõÝ ¨
Ñ³ñ·³ÉÇó í»ñ³µ»ñÙáõÝù, ßñç³Ñ³Û³óáõÃÛáõÝ ¨ åñáý»ëÇáÝ³ÉÇ½Ù, å³Ñå³ÝáõÙ
·áñÍÝ³Ï³Ý á× ¨ µ³ñ»Ñ³ÙµÛáõñ ïáÝ, ¹ÇÙ³óÇÝÇÝ ÷áË³ÝóáõÙ Çñ ¹ñ³Ï³Ý
ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÁ,
3.2. ·áñÍÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝí³Í ³ñ³ñáÕ³Ï³ñ·Á,
3.3. ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
å³Ñå³ÝáõÙ
¿
ëáõµáñ¹ÇÝ³óÇ³Ý
/»ÝÃ³Ï³ñ·áõÃÛáõÝ/ ¨ ¿ÃÇÏ³ÛÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ,
3.4. ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ å³ñ½, Ñëï³Ï ¨ Ñ³ÏÇñ×, ËÝ³ÛáõÙ ¿ Çñ ¨ áõñÇßÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÁ Ã»
·ñ³íáñ, Ã» µ³Ý³íáñ ËáëùáõÙ£ Øïù»ñÁ ß³ñ³¹ñáõÙ ¿ Ù³ëÝ³·Çïáñ»Ý ·ñ³·»ïª
å³Ñå³Ý»Éáí ·áñÍÝ³Ï³Ý ·ñ³·ñáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óíáÕ µáÉáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,
3.5. ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ ÑÛáõñ»ñÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ, ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
å³ïß³× Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ¨ í³ñ»Éáõ ÑÙïáõÃÛáõÝÁª
• Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝáõÙ ¿ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Å³ÙÁ, áã ·áñÍÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ
Ýß³Ý³ÏáõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Å³Ù»ñÇó ¹áõñë,
- áñáßáõÙ ¿ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ¨ ÑÛáõñ»ñÇ Ï³½ÙÁ,
- áñáßáõÙ ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÁ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ í»ñÉáõÍáõÙ
³é³ç³¹ñí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ Ý»ñùÇÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ
- Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ ùÝÝ³ñÏíáÕ Ñ³ñó»ñÇÝ ³éÝãíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ ¨
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ,
- ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ñá· ï³ÝáõÙ ·ñ»Ý³Ï³Ý åÇïáõÛùÝ»ñÇ ¨
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,
- ÑÛáõñ»ñÇ Ñ»ï Ý³Ëûñáù Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝáõÙ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý É»½áõÝ,
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- Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ ëÏëáõÙ ¿ ³é³Ýó áõß³óÙ³Ý: ºÃ» ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ
Ñ»ï³ÓíáõÙ ¿, ³å³ í³Õûñáù ï»ÕÛ³Ï ¿ å³ÑáõÙ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ` Ñ³Ûó»Éáí
Ýñ³Ýó Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÛáõÝÁ, ¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝáõÙ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ûñÁ ¨ Å³ÙÁ,
- »Ã» Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Í³ÝáÃ ã»Ý ÙÇÙÇÛ³Ýó, ³å³ ³é³çÇÝÁ
Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝáÕ ÏáÕÙÇ Õ»Ï³í³ñÁ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ÏáÕÙ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ, ÁÝ¹ áñáõÙ` ³é³çÇÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý
ÁÝ¹áõÝáÕ ÏáÕÙÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ: Î³ñ»ÉÇ ¿ ÷áË³Ý³Ï»É ³Ûó»ù³ñï»ñ:
3.6. ³Ýç³ïáõÙ ¿ µçç³ÛÇÝ Ñ»é³ËáëÁ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÝÇëï»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨
·áñÍÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ,
3.7. ãÇ ÍËáõÙ ¨ ãÇ ×³ßáõÙ ³ßË³ï³ë»ÝÛ³ÏáõÙ,
3.8. ãÇ Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ, ·áñÍÝ³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Ñ³ñµ³Í íÇ×³ÏáõÙ Ï³Ù ÃÙñ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï,
3.9. ËÝ³Ùùáí ¿ í»ñ³µ»ñíáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áõÛùÇÝ, ×Çßï ¨ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ¿
û·ï³·áñÍáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ Çñ»Ý Ñ³ïÏ³óí³Í ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, ¨ ÝÛáõÃ³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÁ, ãÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ ¹ñ³Ýù ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
3.10. ãÇ û·ïíáõÙ µ³ó³Ï³ÛáÕ ·áñÍÁÝÏ»ñáç Ñ³Ù³Ïñ·ãÇó, ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇóª ³é³Ýó Ýñ³
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÝÙÇç³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý,
3.11. ãÇ û·ïíáõÙ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ó³ÝóÇó ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
3.12. ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ Ýí»ñÝ»ñ ï³Éáõ ¨ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ³ñí»ëïÇÝ£ Üí»ñÁ Ù³ïáõóíáõÙ ¿
³Ûå»ë, áñå»ë½Ç ³ñï³Ñ³ÛïÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ñ·³ÝùÁ ¹ÇÙ³óÇÝÇ Ñ³Ý¹»å, ¨ ¹³
ã¹ÇïíÇ áñå»ë ß³Ñ³¹Çï³Ï³Ý ÙÇïáõÙ: Üí»ñÝ»ñ ëï³Ý³ÉÇë ÝáõÛÝå»ë ¹ñë¨áñáõÙ ¿
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¿ÃÇÏ³£ ÜáõÛÝÇëÏ »Ã» Ýí»ñÁ ãÇ ÁÝ¹áõÝí»Éáõª ù³Õ³ù³í³ñáõÃÛ³Ý
ÝáñÙ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýª ãíÇñ³íáñ»Éáí ¹ÇÙ³óÇÝÇ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÁ,
3.13. Ñ³·ÝáõÙ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý á×Ç Ñ³·áõëï£ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏóÇ ³ñï³ùÇÝ
ï»ëùÁ ¨ Ñ³·áõëïÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý Ýñ³ ÏáõÉïáõñ³ÛÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ,
×³ß³ÏÇÝ Ý³ËÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ, Ýáñ³Ó¨áõÃÛ³ÝÁ, ï³ñÇùÇÝ, ë»éÇÝ ¨ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
áÉáñïÇÝ£

îÕ³Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³·ÝáõÙ »Ý ¹³ë³Ï³Ý á×Ç, Ùáõ· »ñ³Ý·Ç ·áñÍÝ³Ï³Ý ÏáëïÛáõÙ,
µ³ó »ñ³Ý·Ç í»ñÝ³ß³åÇÏ /³Ù³éÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³·Ý»É µ³ó »ñ³Ý·Ç ÏáëïÛáõÙ
Ï³Ù í»ñÝ³ß³åÇÏ/, Ï³åáõÙ ÷áÕÏ³å
Î³Ý³Ûù Ñ³·ÝáõÙ »Ý Ù»ÕÙ »ñ³Ý·Ç ¹³ë³Ï³Ý á×Ç Ñ³·áõëï:
¶áñÍÝ³Ï³Ý á×ÇÝ ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ. Ï³Ý³Ýó Ñ³Ù³ñª ëåáñï³ÛÇÝ
á×Á, »ñ»ÏáÛ³Ý, ïáÝ³Ï³Ý, ÷³ÛÉáõÝ, Ï³ñ×, ã³÷Çó ³í»ÉÇ ÁÝ¹·ÍáÕ ¨ Ù»Í
Ïïñí³Íùáí ½·»ëïÝ»ñÁ, Ë³Ûï³µÕ»ï ÏáßÇÏÝ»ñÁ, ×ã³óáÕ, ³ãùÇ ÁÝÏÝáÕ
¹ÇÙ³Ñ³ñ¹³ñáõÙÁ, ½³ñ¹»ñÁ, áã ÏáÏÇÏ ë³Ýñí³ÍùÁ, ÇëÏ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó
Ñ³Ù³ñª ãë³÷ñí³Í ÉÇÝ»ÉÁ Ï³Ù ãËÝ³Ùí³Í µ»Õ-ÙáñáõëÁ£
3.14. Ýñµ³ÝÏ³ï í»ñ³µ»ñÙáõÝù ¿ óáõó³µ»ñáõÙ áõñÇßÝ»ñÇ ×³ß³ÏÇ, ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,
Ý³ËÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ£
Գործարար վարվելակերպ և էթիկա

1. Բանկի աշխատանքային էթիկայի կանոնները բարոյականության համընդհանուր
սկզբունքների վրա հիմնված, Բանկի աշխատողների վարվելակերպի, վարքագծի և
փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունները կարգավորող նորմեր են,
որոնք աշխատողը պարտավոր է պահպանել աշխատանքային
պարտականություններն իրականացնելիս:
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2. Բանկի յուրաքանչյուր աշխատող պետք է օժտված լինի երեք կարևոր որակական
հատկանիշներով` հարգանքի, ազնվության և արժանապատվության զգացումներով:
3. Բանկում խրախուսելի է թիմային աշխատանքը, միմյանց նկատմամբ հարգանքը,
աշխատողների հետաքրքրությունների արժևորումը: Յուրաքանչյուր աշխատող
կարող է հանդես գալ իր իսկ նախաձեռնություններով և մտահղացումներով, որոնք
էլ կնպաստեն տվյալ գործունեության արդյունավետության ապահովմանը:
4. Բանկի յուրաքանչյուր աշխատող պետք է օժտված լինի հմտությունների
անհրաժեշտ մակարդակով, մասնավորապես պետք է ունենա`
ա) մասնագիտական գիտելիքներ և ըստ անհրաժեշտության աշխատանքային փորձ
բ) համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու
փորձառություն
գ) աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված դեպքում, նաև օտար լեզուների
իմացություն
դ) տրամաբանելու և տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
ե) ՀՀ օրենսդրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերի բավարար իմացություն
զ) ըստ անհրաժեշտության հաճախորդների սպասարկման հմտություններ
է) աշխատանքային պայմանագրից բխող այլ հմտություններ և ունակություններ:
5. Բանկի աշխատողը պարտավոր է պահպանել էթիկայի և վարվելակերպի հետևյալ
կանոնները.
ա)

հարգել

ձևավորված

կորպորատիվ

շահերը

և

Բանկի

կողմից

վարվող

քաղաքականությանը
բ) զերծ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են խոչընդոտել Բանկի
աշխատանքները կամ վարկաբեկել և հեղինակազրկել Բանկի գործարար համբավը
գ)

ղեկավարվել արդարության

և ազնվության

սկզբունքների վրա

հիմնված

բարոյական նորմերով
դ) լինել անաչառ, անկողմնակալ, զուսպ և օրինակելի
ե) հաճախորդների և աշխատողների հետ շփումներում բացառել կոպտության
դրսևորումը
զ) քաղաքավարի լինել միմյանց նկատմամբ
է) իր վարքով նպաստել հաճախորդի այն համոզմունքի պահպանմանը, որ
բանկային համակարգը հիմնված է ազնվության և արդյունավետության գաղափարի
վրա
ը) չօգտագործել և չհրապարակել աշխատանքի ընթացքում իրեն հայտնի դարձած
բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկատվությունը
թ) այլ անձանցից չստանալ նվերներ, գումարներ կամ ծառայություններ` իր
աշխատանքային պարտականությունների կատարման համար
ժ) հաշվետու լինել Բանկի ղեկավարությանը
6

ժա)

ժամանակին

և

պատշաճ

կատարել

աշխատանքային

պայմանագրով

նախատեսված իր պարտականությունները
ժբ) հաճախորդների նկատմամբ ցուցաբերել հարգալից վերաբերմունք, չհրաժարվել
հաճախորդների հարցադրումներին պատասխանելուց
ժգ) խոսել պարզ և հստակ լեզվով, հաճախորդին վերաբերվել արժանապատվորեն,
արդար և արհեստավարժ ձևով:
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