
«КОНФІДЕНЦІЙНО»   Додаток 1 

 

 

Дата повідомлення: Место для ввода даты. 

Оберіть вид неналежних дій (неприйнятної поведінки чи порушення): 

☐  неетична поведінка працівника по відношенню до іншого працівника  

☐  неетична поведінка працівника по відношенню до клієнта 

☐  розповсюдження конфіденційної інформації (банківської, комерційної таємниці) 

☐  зловживання працівником своїм службовим становищем 

☐  прийняття пропозиції, обіцянки щодо неправомірної вигоди або її одержання 

☐  підкуп працівника сторонньою особою 

☐  ігнорування працівником конфлікту інтересів під час роботи  

☐  здійснення працівником зовнішньої діяльності, не пов’язаної із  учасником Групи 

☐  пряме підпорядкування працівнику його близьких осіб 

☐ надання стороннім особам консультацій для ухилення від обов’язкових процедур       

(у тому числі з питань фінансового моніторингу та валютного контролю) 

☐   ігнорування працівником своїх посадових обов’язків 

☐  дискримінація клієнта/працівника за релігійними, гендерними, національними  чи 

будь-якими іншими ознаками 

☐  інші дії/бездіяльність працівника, які можуть бути пов’язані із недотриманням вимог 

законодавства, регуляторних вимог, ринкових стандартів, внутрішніх документів, у 

тому числі етичних стандартів та правил поведінки, наслідком яких є/можуть бути 

фінансові, репутаційні чи інші втрати (вказати деталі нижче) 

          Место для ввода текста. 

Детальна 

інформація про 

неналежні дії 

Дата та час події:  Место для ввода даты. 

Місце вчинення:  Место для ввода текста. 

Деталі: Место для ввода текста. 

ПІБ працівника, що вчинив неналежні дії: 

Место для ввода текста. 

Чи бажаєте Ви 

залишити свої дані 

та інформацію про 

звернення 

конфіденційними? 

 ☐ ТАК    

 ☐ НІ    Ваше ПІБ: Место для ввода текста. ** 

              Место для ввода текста.** 

             @ Место для ввода текста.**    

Вкажіть інші деталі, 

які варто врахувати 

при розгляді Вашого 

звернення 

Место для ввода текста. 

Чи бажаєте Ви 

отримати 

інформацію про 

результати розгляду 

звернення? 

(Оберіть варіант відповіді) 

 

 
  Неналежні дії - будь-які дії чи бездіяльність, що пов’язані з фактичним або потенційним порушенням працівником вимог законодавства 

України, регуляторних вимог, ринкових стандартів, внутрішніх документів, у тому числі етичних стандартів та правил поведінки, що можуть 

завдати фінансових, репутаційних чи інших втрат, , у тому числі факти неприйнятної поведінки чи порушень. 

Форму повідомлення про неналежні дії необхідно надіслати на електронну адресу: _____________або надіслати за адресою:  

______________  
**  Не заповнюється при наданні анонімних повідомлень. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО НЕНАЛЕЖНІ ДІЇ* (НЕПРИЙНЯТНУ ПОВЕДІНКУ/ПОРУШЕННЯ) 

 


