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1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Банківська група «ТАС» (далі - Група) - група юридичних осіб, які мають спільного 

контролера та складається з відповідальної особи банківської групи - АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» та інших фінансових установ (далі – учасники Групи), і у 

якій банківська діяльність є переважною. 

1.2. Кодекс поведінки (етики) в Банківській групі «ТАС» (далі – Кодекс) розроблений 

відповідно до загальноприйнятих принципів і правил поведінки, норм міжнародного 

права,  рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду, чинного 

законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі 

- НБУ). 

1.3. Кодекс визначає етичні цінності, принципи та правила поведінки працівників учасників 

Групи (далі - працівники) та спрямований на інформування працівників про правила та 

цілі належної поведінки, корпоративні цінності та культуру управління ризиками. 

1.4.  Кодекс спрямований на поширення етичних стандартів та правил належної поведінки 

серед працівників , розвиток корпоративної культури та  збереження репутації учасників 

Групи, відображення корпоративних цінностей на рівні Групи. 

1.5.  Кодекс не регламентує всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі виконання 

працівниками своїх посадових обов’язків, але містить орієнтири, принципи, підходи та 

стандарти, що мають використовувати працівники в своїй діяльності. 

1.6.  Вимоги Кодексу є обов’язковими для виконання усіма працівниками. 

1.7.  Усі працівники зобов’язані ознайомитись з вимогами Кодексу. Первинне ознайомлення 

працівників під підпис із вимогами Кодексу відбувається до прийняття їх на роботу та в 

подальшому - з періодичністю, визначеною учасником Групи, але не рідше одного разу 

на рік. Актуальна редакція Кодексу розміщується на внутрішніх ресурсах учасників Групи 

для забезпечення вільного доступу до цього документу працівників. 

1.8. Поняття «працівники», що вживається у цьому Кодексі включає керівників та інших 

працівників учасників Групи. Поняття «керівники» включає керівників та членів органів 

управління учасників Групи, кураторів та керівників  структурних підрозділів учасників 

Групи, зокрема підрозділів контролю. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених 

вимогами законодавства України, нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми 

документами, розробленими на рівні Групи. 

2.   МІСІЯ ГРУПИ ТА КОРПОРАТИВНІ ЦІННОСТІ 

2.1. Місія Групи: учасники Групи допомагають  клієнтам знаходити оптимальні рішення для 

досягнення стабільного фінансового успіху та зростання їхнього добробуту. 

2.2. Усі працівники зобов’язані дотримуватись у своїй діяльності наступних корпоративних 

цінностей на рівні Групи: 

 Чесність – це фундамент репутації учасників Групи, покладений у основу усіх 

взаємовідносин. Працівники чесні в усьому, що роблять. Працівники обіцяють тільки 

те, що обов'язково виконають.  

 Відкритість – важливий елемент партнерських взаємовідносин. Працівники відкриті і 

готові до спілкування. Для них немає дрібниць, вони вміють слухати і чути кожного 

клієнта. Все, що важливо для клієнтів, заслуговує глибокої уваги працівника.  

 Динаміка – це безперервне зростання задля досягнення високих результатів 

діяльності учасника Групи. Працівники вітають зміни на краще і завжди готові до них, 

постійно вдосконалюючись, щоб досягати найвищої якості у роботі.  

 Розвиток – безперервне прагнення працівників до підвищення свого професійного 

рівня. Працівники прагнуть знати більше, щоб стати кращими і працювати 

ефективніше для своїх клієнтів. Учасники Групи заохочують ініціативу працівників і 

забезпечують можливості для їх постійного росту і розвитку. Учасники Групи цінують 

усіх працівників, оскільки загальний успіх команди залежить від внеску кожного.  
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 Довгострокові відносини – це головний фактор довіри до Групи. Працівники 

розуміють, як складно заслужити довіру клієнтів і як легко її втратити,  не шукаючи 

при цьому сьогочасної вигоди. Успіх учасника Групи можливий тільки завдяки 

стабільному успіху його клієнтів.  

 Сучасні технології – це конкурентоздатність учасників Групи на сучасному ринку. 

Технології учасника Групи створені і налагоджені для того, щоб спілкування з було 

швидким, надійним і зручним. 

2.3. Корпоративні цінності учасника Групи визначають критичну важливість вчасного, 

відвертого обговорення неприйнятної поведінки або інших порушень та їх ескалації 

 

3.   ПРИНЦИПИ ПОВЕДІНКИ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ 

3.1.  Працівники повинні виконувати свої обов’язки професійно, добросовісно та з 

докладанням належних зусиль і старанності з метою досягнення поставлених перед 

учасником Групи стратегічних цілей.  

3.2. Під час здійснення своєї діяльності працівники мають діяти відповідно до наступних 

принципів: 

  Ефективність – процеси та процедури учасника Групи постійно вдосконалюються для 

досягнення максимальної ефективності. Учасник Групи підтримує ініціативи працівників 

та клієнтів, їх зауваження та пропозиції, направлені на розвиток та вдосконалення 

процесів, покращення продуктів, послуг та сервісу.  

  Клієнтоорієнтованість – усі продукти, послуги та операційні процеси розробляються 

учасником  Групи з огляду на потреби клієнта та передбачають простоту, зручність і 

доступність їх використання.  

  Прозорість – учасник Групи дотримується політики максимальної прозорості своєї 

діяльності  для усіх зацікавлених сторін, здійснюючи збалансовану діяльність, що 

передбачає врахування усіх ризиків та забезпечення захисту інтересів працівників, 

клієнтів, акціонерів та партнерів учасника Групи.  

  Інноваційність – учасник Групи орієнтується на розробку та впровадження 

інноваційних продуктів та підходів в обслуговуванні клієнтів, що гарантує зручність та 

високу якість послуг.  

  Професіоналізм – в своїй щоденній діяльності працівники виконують свої обов’язки 

професійно, добросовісно та з докладанням належних зусиль і старанності,  запобігаючи 

будь-яким протиправним діям з боку третіх осіб стосовно учасника Групи, його 

акціонерів, клієнтів, ділових партнерів і працівників. 

3.3.  Основні права працівників: 

 отримувати доступ до ресурсів учасника Групи, необхідних для виконання своїх 

обов’язків; 

 отримувати необхідні рекомендації та роз’яснення від уповноважених осіб; 

 пропонувати безпосередньому керівнику шляхи підвищення ефективності своєї 

роботи/діяльності учасника Групи; 

 отримувати професійні та соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством 

України із врахуванням безпосередніми керівниками особистих обставин, що 

впливають на діяльність працівника. 

3.4.  Основні обов’язки працівників: 

 дотримуватись вимог законодавства України, нормативно-правових актів НБУ та 

внутрішніх документів учасника Групи, внутрішніх документів на рівні Групи, зокрема 

вимог цього Кодексу; 

 ефективно використовувати ресурси учасника Групи, якісно виконуючи завдання; 

 уникати порушень та випадків неприйнятної поведінки; 

 інформувати підрозділ комплаєнс/відповідальну особу учасника Групи з питань 

комплаєнс (далі - відповідальна особа учасника Групи з питань комплаєнс) про 

порушення та конфлікти інтересів; 

 не розкривати конфіденційну інформацію стороннім особам; 
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 захищати інтереси та репутацію учасника Групи. 

3.5.  Керівники мають бути прикладом для інших працівників в питаннях дотримання вимог 

Кодексу, поширення культури управління ризиками та забезпечення  сприятливої для 

ефективної роботи атмосфери в колективі. Керівники мають заохочувати ініціативи 

підпорядкованих працівників та мотивувати їх до активних заходів, спрямованих на 

покращення якості  роботи та ефективності процесів. 

3.6.  Взаємовідносини учасника Групи з працівниками будуються на принципах довгострокової 

співпраці, взаємної поваги та безумовного виконання взаємних зобов’язань. Працівникам 

гарантується виплата винагороди та забезпечення соціальних гарантій, передбачених 

вимогами законодавства України та внутрішніми документами учасників Групи. 

4.   ПРАВИЛА  ВЗАЄМОДІЇ З ПРАЦІВНИКАМИ 

4.1.  Важливими рисами працівника є високий професійний та особистий потенціал, здатність 

ініціювати ефективні, своєчасні рішення та відповідально виконувати свою роботу, 

орієнтуючись на загальний результат, оперативність і точність виконання поставлених 

завдань у взаємодії із іншими працівниками. 

4.2.  Під час своєї діяльності працівники дотримуються таких правил поведінки: 

 вчасно реагують на звернення колег; 

 попереджають виникнення конфліктних ситуацій; 

 забезпечують розвиток корпоративної культури; 

 цінують робочий час своїх колег та не запізнюються на роботу/спільні зустрічі; 

 підтримують колег та допомагають їм у роботі. 

4.3. З метою налагодження ефективних внутрішніх комунікацій працівники: 

 поводять себе ввічливо та коректно; 

 у разі своєї відсутності на робочому місці більше одного дня – встановлюють 

автоматичну відповідь на вхідну пошту із зазначенням терміну відсутності та 

контактних даних працівника, який виконує обов’язки працівника. У разі відсутності 

на робочому місці більше ніж 30 хвилин - повідомляють (попереджають) про це 

безпосереднього керівника; 

 у разі відсутності на своєму робочому місці під час телефонного дзвінка чи 

надходження електронного листа - зобов’язані якнайшвидше, але не пізніше 12 

години наступного робочого дня, перетелефонувати/надати відповідь ініціатору 

звернення; 

  уникають розповсюдження чуток, пліток та домислів, іншої 

непідтвердженої/недостовірної інформації; 

 обговорюють проблемні ситуації наодинці із колегами, без залучення великої кількості 

працівників, що не мають відношення до такої ситуації. 

4.4. З метою налагодження ефективних зовнішніх комунікацій працівники: 

 сприяють формуванню позитивного іміджу учасника Групи під час взаємодії з 

клієнтами, партнерами, учасниками ринку фінансових послуг, у тому числі в 

соціальних мережах; 

 у випадку виявлення в засобах масової інформації скарг або негативних відгуків від 

громадян щодо учасника Групи, а також проявів розміщення недостовірної інформації, 

яка може негативно вплинути на імідж учасника Групи, повідомляють про такі факти 

відповідальну особу учасника Групи з питань комплаєнс;../../../AppData/Local/Temp/srv-
db-sql01/DIRECTUM/Внутрішні документи/Порядок моніторингу та аналізу публікацій у ЗМІ.pdf 

 проявляють стриманість у висловлюваннях щодо  учасника Групи, уникаючи участі в 

заходах, які можуть зашкодити його репутації, у тому числі у неробочий час; 

 не надають особистих коментарів щодо діяльності учасника Групи у публічних 

джерелах без наявності відповідних повноважень, здійснюючи публічні комунікації; 

 при здійсненні внутрішніх комунікацій із використанням систем дистанційної 

комунікації, працівники забезпечують ідентифікацію своїх даних (ПІБ, фото) в профіль 

користувача та використовують програмне забезпечення Банку для цих цілей. 

../../../AppData/Local/Temp/srv-db-sql01/DIRECTUM/Внутрішні%20документи/Порядок%20моніторингу%20та%20аналізу%20публікацій%20у%20ЗМІ.pdf
../../../AppData/Local/Temp/srv-db-sql01/DIRECTUM/Внутрішні%20документи/Порядок%20моніторингу%20та%20аналізу%20публікацій%20у%20ЗМІ.pdf
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4.5. З метою вдосконалення своєї роботи працівники: 

 постійно вдосконалюють свої знання та навички, сприяють в поширенні кращих 

практик своєї діяльності серед інших працівників; 

 сприяють розвитку гармонійних відносин і злагодженого співробітництва з колегами з 

дотриманням загальноприйнятих принципів субординації; 

 оформлюють документи із дотриманням визначених на рівні учасника Групи 

стандартів та вимог. 

5.   ПРАВИЛА  ВЗАЄМОДІЇ  З КЛІЄНТАМИ 

5.1.  Зручне та якісне обслуговування клієнтів є ключовим пріоритетом діяльності учасника 

Групи.  

5.2.   Ключовими правилами обслуговування клієнтів є наступні: 

 Індивідуальний підхід. Працівники використовують індивідуальний підхід при 

обслуговуванні клієнтів, вивчаючи потреби та запити клієнтів з метою їх задоволення. 

 Повага та ввічливість. Працівники поводяться коректно, ввічливо, приділяючи увагу 

дрібницям, виявляючи максимальну повагу до клієнта.  

 Конструктивність. У разі виникнення спірних питань працівники докладають 

максимальних зусиль для швидкого врегулювання та взаємовигідного вирішення 

питання, що враховує інтереси учасника Групи та потреби клієнта. 

 Якісний сервіс. Працівники підтримують охайність свого робочого місця та місця 

перебування клієнта, забезпечують високу якість клієнтського сервісу та 

відповідально ставиться до розвитку позитивного клієнтського досвіду кожного 

клієнта, максимально спрощуючи обслуговування клієнтів, не нав’язуючи клієнту 

додаткових послуг як обов’язкової умови для його обслуговування. 

 Надійність та довіра. Учасник Групи вчасно інформує клієнтів про зміни, що 

стосуються їх обслуговування, забезпечує безперебійне обслуговування та не вводить 

клієнтів в оману стосовно характеру цін та якості послуг. Довіра клієнта є цінним 

активом та складовою іміджу учасника Групи, що сприяє його подальшому розвитку. 

6.   ПРАВИЛА ЗОВНІШНІХ ВЗАЄМОВІДНОСИН  

6.1.  Взаємовідносини учасника Групи з акціонерами, клієнтами, діловими партнерами, 

конкурентами і представниками органів державної влади та місцевого самоврядування 

базуються на принципах добросовісності, чесності, професіоналізму, взаємної довіри і 

поваги, дотримання взаємних зобов’язань, розкритті інформації в обсягах, передбачених 

чинним законодавством.  

6.2. У взаємовідносинах з акціонерами працівники роблять усе можливе для зміцнення 

довіри акціонерів шляхом гарантування забезпечення їх законних прав та інтересів, 

забезпечення прозорості діяльності учасника Групи та дотримання вимог законодавства 

України і найвищих стандартів корпоративного управління. 

6.3.  У взаємовідносинах з конкурентами учасник Групи проводить чесну та сумлінну 

конкурентну політику, відмовляючись від використання неконкурентної практики чи 

розповсюдження неправдивої інформацію про конкурентів. 

6.4. Взаємовідносини з органами державної влади, органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, у тому числі регуляторними та правоохоронними органами 

будуються на принципах відкритості, законності, професіоналізму та необхідності захисту 

інтересів учасника Групи, його клієнтів, працівників та акціонерів.   

6.5.  Взаємовідносини учасника Групи з засобами масової інформації будуються із 

врахуванням необхідності збереження та підтримання на високому рівні репутації 

учасника Групи, його працівників та акціонерів. Працівники утримуються від дій і 

публічних суб’єктивних висловлювань, що можуть негативно вплинути на учасника 

Групи, акціонерів чи інших учасників Групи. 
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6.6.  Взаємовідносини з політичними організаціями відбуваються з урахуванням того, що 

учасник Групи є політично нейтральною установою і не бере участі у діяльності 

політичних партій, а також не здійснює підтримку політичних партій чи політичних 

організацій. Працівники не мають права використовувати активи учасника Групи для 

ведення політичної діяльності, здійснювати агітації в будь-якому вигляді в приміщеннях 

учасника Групи на підтримку будь-якого кандидата чи політичної партії, а також 

розповсюджувати таку інформацію серед колег.  

6.7.  Учасник Групи вибудовує ділові відносини із клієнтами та партнерами із врахуванням 

ризик-орієнтованих підходів, забезпечуючи виконання вимог законодавства України та 

внутрішніх документів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення. 

7.    КОРПОРАТИВНИЙ СТИЛЬ 

7.1.  Корпоративний стиль має підкреслювати ідентичність учасника Групи та його належність 

до Групи. 

7.2.  Друкована, сувенірна та рекламна продукція виконуються в єдиному стилі з 

використанням офіційної символіки учасника Групи, кольорової гами, стилю написання 

та пропорцій, визначених відповідними учасниками Групи. 

7.3.   Працівники забезпечують охайний зовнішній вигляд відповідно до внутрішніх стандартів, 

прийнятих на рівні учасника Групи. Керівники всіх рівнів повинні демонструвати своїм 

підлеглим приклад ділового стилю і зовнішнього вигляду.  

7.4.  Учасники Групи встановлюють власні вимоги до ділового стилю, при цьому 

рекомендоване дотримання загальноприйнятих норм бізнес-етикету. 

8.    КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

8.1.  Культура управління ризиками є складовою внутрішньої системи управління ризиками та 

передбачає, що кожен працівник учасника Групи дотримується визначених принципів, 

правил, норм, спрямованих на проінформованість усіх працівників учасника Групи щодо 

прийняття ризиків та управління ризиками. 

8.2.  Для розвитку культури управління ризиками працівники повинні:  

• знати та дотримуватись процедур  управління ризиками, беручи участь у навчаннях з 

питань управління ризиками та комплаєнс; 

 виявляти ризики під час своєї діяльності та інформувати про них відповідальних осіб з 

управління ризиками та відповідальну особу учасника Групи з питань комплаєнс; 

 уникати порушень, конфлікту інтересів чи неприйнятної поведінки, що можуть 

зокрема призвести до фінансових чи репутаційних втрат учасника Групи. 

8.3.  Керівники учасника Групи забезпечують: 

• ознайомлення працівників із їх обов’язками та вимогами внутрішніх документів; 

• контроль виявлення ризиків та подальшого поточного управлінням такими ризиками; 

• контроль за виконанням поставлених перед такими керівниками та підпорядкованим 

ним працівниками цілей; 

• поточний моніторинг ефективності внутрішніх контрольних процедур, що здійснюються 

із врахуванням вимог Політики внутрішнього контролю у Банківській групі «ТАС». 

8.4. Працівники несуть персональну відповідальність за виявлення та спрямовують свої 

зусилля на врегулювання випадків неприйнятної поведінки чи порушень, дотримання 

вимог законодавства та внутрішніх документів, забезпечують функціонування учасника 

Групи в межах визначеної схильності до ризиків і лімітів ризику. 

8.5.  Виконавчі органи учасників Групи забезпечують виконання рішень наглядових органів 

учасників Групи та Наглядової Ради Банку (далі - Рада) щодо функціонування системи 

управління ризиками, уключаючи розвиток культури управління ризиками. 

../../../AppData/Local/Temp/srv-db-sql01/DIRECTUM/Внутрішні%20документи/Політика%20СВК.pdf
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8.6.  Рада відповідає за підтримання на рівні Групи високої культури управління ризиками та 

спільно із Комітетом з управління ризиками Ради з метою дотримання як керівниками, так 

і іншими працівниками культури управління ризиками створюють необхідну атмосферу. 

Для цього Рада Баку здійснює такі заходи: 

 забезпечує визначення та дотримання корпоративних цінностей, а також здійснення 

нагляду за дотриманням таких цінностей; 

 забезпечує розуміння як керівниками, так і іншими працівниками їх ролі під час 

управління ризиками з метою досягнення цілей діяльності учасника Групи, а також 

відповідальність за порушення встановленого рівня схильності до ризиків; 

 забезпечує обізнаність щодо ризиків шляхом систематичного інформування 

працівників про стратегію, політику, процедури з управління ризиками та заохочення 

до вільного обміну інформацією і критичної оцінки прийняття ризиків; 

 забезпечує отримання підтверджень, що керівники та інші працівники, проінформовані 

про дисциплінарні санкції або інші дії, які застосовуватимуться до них у разі 

неприйнятної поведінки/порушення в діяльності учасника Групи. 

8.7.  Відповідальні особи учасників Групи з питань управління ризиками та комплаєнс 

забезпечують поінформованість працівників учасника Групи щодо процедур прийняття та 

управління ризиками, зокрема шляхом проведення регулярного (не рідше одного разу на 

рік для працівників та під час прийняття на роботу нових працівників) навчання 

працівників з питань культури управління ризиками та дотримання вимог цього Кодексу.  

9.   ДОТРИМАННЯ КОМПЛАЄНС ТА ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ 

9.1.  На рівні учасників Групи має функціонувати система контролю за дотриманням вимог 

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

у тому числі етичних стандартів та правил поведінки (далі - комплаєнс), спрямована на 

обмеження та мінімізацію ризику застосування юридичних санкцій, виникнення 

фінансових збитків або втрати репутації шляхом забезпечення належного управління 

комплаєнс-ризиками, прозорості здійснення діяльності групи та забезпечення 

ефективного функціонування системи внутрішнього контролю.  

9.2.  Координація заходів з питань комплаєнс на рівні Групи здійснюється Службою комплаєнс 

Банку, яка забезпечує систематичне ознайомлення відповідальних осіб з комплаєнс 

учасників Групи із вимогами з комплаєнс, з якими в подальшому ознайомлюються 

працівники. 

9.3.  Координація усіх заходів щодо контролю за дотриманням встановлених норм на рівні 

учасника Групи здійснюється відповідальною особою учасника Групи з питань  

комплаєнс. 

9.4.  Працівникам заборонено здійснювати будь які дії чи бездіяльність, що може бути 

визначена як незаконна діяльність чи призведе до порушення встановлених вимог. 

9.5.  Працівники вживають усіх необхідних заходів щодо запобігання незаконній діяльності та 

порушення встановлених норм, а також несуть відповідальність  за порушення 

встановлених вимог та незаконну діяльність відповідно до вимог законодавства України. 

9.6.  Система комплаєнс-контролю учасника Групи передбачає дотримання усіма 

працівниками вимог щодо прийнятної (належної) поведінки, що передбачає безумовне 

дотримання вимог законодавства України, регуляторних вимог, ринкових стандартів, 

нормативно-правових актів НБУ, внутрішніх документів на рівні Групи, зокрема цього 

Кодексу та Політики управління комплаєнс-ризиками в Банківській групі «ТАС». 

9.7.  Працівники з метою забезпечення їх відповідності політикам з комплаєнс-контролю 

повинні: 

 уникати порушень в своїй діяльності; 

 дотримуватись вимог цього Кодексу; 

 діяти прозоро, захищаючи інтереси учасника Групи та його клієнтів; 

 консультувати клієнтів лише з питань, що відносяться до їх компетенції; 

 не використовувати свої професійні повноваження для досягнення особистих цілей; 

../../../AppData/Local/Temp/srv-db-sql01/DIRECTUM/Внутрішні%20документи/Політика%20управління%20комплаєнс-ризиками%20АТ%20«ТАСКОМБАНК»..pdf
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 не розкривати конфіденційну інформацію стороннім особам. 

9.8.  Працівники зобов’язані запобігати неприйнятній поведінці, що супроводжується 

порушенням вимог законодавства України, регуляторних вимог, ринкових стандартів, 

внутрішніх документів, зокрема визначених цим Кодексом.  

 Неприйнятна поведінка працівників, зокрема, включає: 

 подання недостовірної фінансової, статистичної та управлінської звітності; 

 злочини у сфері службової діяльності (посадові злочини); 

 злочини у сфері господарської діяльності (економічні злочини/шахрайство); 

 порушення санкцій; 

 легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування 

тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення; 

 неконкурентну практику; 

 надання неправомірних послуг чи консультацій клієнтам та контрагентам; 

 хабарництво, корупцію; 

 порушення прав споживачів; 

 завдання шкоди майну учасника Групи; 

 порушення вимог законодавства України чи внутрішніх документів; 

 інші дії/бездіяльність працівника, незаконну діяльність, наслідком яких є/можуть бути 

фінансові, репутаційні чи інші втрати учасника Групи. 

Прийнятна (належна) поведінка працівника учасника Групи передбачає дотримання ним 

вимог, установлених цим Кодексом, зокрема щодо правил поведінки з працівниками та 

клієнтами, зовнішньої комунікації, корпоративного стилю, культури управління ризиками, 

забезпечення комплаєнс, запобігання конфліктам інтересів, уникнення дискримінації, 

безумовного дотримання вимог законодавства України, нормативно-правових актів НБУ 

та внутрішніх документів. 

9.9. Працівники, у тому числі керівники учасника Групи несуть відповідальність  за 

неприйнятну поведінку відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх 

документів та з метою попередження випадків неприйнятної поведінки забезпечують: 

   Уникнення подання недостовірної звітності, забезпечуючи належний внутрішній 

контроль за процесом формування, аналізу та надання звітності, у тому числі із 

використанням подвійного контролю у відповідності до вимог внутрішніх документів. 

 Попередження посадових та економічних злочинів (шахрайства). Для цього 

здійснюються профілактичні заходи щодо попередження злочинів та інформування 

працівників про недопустимість будь-яких зловживань. Усі події, що можуть свідчити 

про шахрайські дії (внутрішнє та зовнішнє шахрайство) належним чином вивчаються 

уповноваженими підрозділами учасника Групи. 

 Дотримання санкційних обмежень, зокрема шляхом виявлення співпадінь із 

санкційними списками та додаткового контролю уповноважених підрозділів за 

дотриманням встановлених санкційних обмежень. 

 Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення шляхом впровадження ризик-орієнтованих підходів при 

обслуговуванні клієнтів, дотримання політики «Знай Свого Клієнта» та участі всіх 

працівників учасника Групи (у межах їхньої компетенції) у виявленні підозрілих та 

ризикованих фінансових операцій та встановлення заборони щодо незаконної 

діяльності клієнтів. 

   Уникнення неконкурентної практики шляхом  дотримання вимог та обмежень, 

визначених законодавством України та цим Кодексом, що дозволяє учаснику Групи 

зберегти свою репутацію.  

   Дотримання заборон щодо надання послуг чи консультацій клієнтам та 

контрагентам, спрямованих на уникнення ними чи їх контрагентами сплати податків 

або виконання встановлених законодавством України або договірними умовами інших 

зобов’язань шляхом контролю за неприпустимістю таких випадків керівниками 

учасника Групи. 

 Запобігання корупційним порушенням шляхом визначення на рівні учасника 

Групи заборон і обмежень із врахуванням вимог Антикорупційної програми Банківської 
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групи «ТАС»., ознайомлення із ними працівників та дотримання таких заборон 

працівниками. . Працівникам категорично забороняється використовувати своє 

службове становище з метою отримання несправедливих персональних переваг або 

надання таких переваг третім особам. 

   Захист прав споживачів фінансових послуг шляхом контролю за дотриманням 

вимог нормативно-правових актів НБУ, які регламентують дане питання, своєчасного 

реагування на зауваження, скарги і претензії клієнтів/звернення НБУ чи інших 

регуляторних органів.  

   Запобігання завданню шкоди майну учасника Групи шляхом дбайливого 

ставлення до майна та ресурсів учасника Групи, недопущення неефективних та 

надмірних витрат, дотримання правил та інструкцій з техніки безпеки, уникнення 

використання засобів оргтехніки, зв’язку, інформаційних та мережевих ресурсів в 

особистих цілях, встановлення  заборон для працівників . 

9.10. У разі виникнення ймовірної загрози завдання шкоди майну учасника Групи, керівники 

учасника Групи та працівники забезпечують ознайомлюються із правилами, що 

мінімізують ризики завдання ймовірної майнової шкоди. У разі неможливості уникнення 

майнової шкоди – необхідно здійснити заходи щодо обмеження її розміру та ймовірних 

негативних наслідків для учасника Групи та забезпечити проведення необхідних заходів 

(зустрічей, нарад, засідань) для оперативного вирішення проблемних питань. 

9.11. Працівники інформують Відповідальну особу з питань комплаєнс учасника Групи (у тому 

числі конфіденційно чи анонімно) про факти неприйнятної поведінки чи порушення у із 

врахуванням вимог Положення про механізм конфіденційного повідомлення про 

неприйнятну поведінку чи порушення в діяльності учасників Банківської групи «ТАС». 

9.12. Працівники повинні інформувати Відповідальну особу з питань комплаєнс учасника 

Групи про: 

 неналежні дії працівників та порушення в діяльності учасника Групи; 

 конфлікти інтересів (в тому числі спільну роботу близьких осіб чи зовнішню діяльність, 

отримані від клієнтів цінні подарунки чи запрошення); 

 виявлені репутаційні та комплаєнс-ризики; 

 виявлені вразливості та недоліки системи внутрішнього контролю. 

9.13. Учасник Групи зацікавлений в отриманні неупередженої і змістовної інформації, що 

допоможе покращити ефективність його діяльності та забезпечує розгляд і своєчасне 

реагування на будь-які зауваження, скарги та претензії на адресу учасника Групи з боку 

клієнтів, ділових партнерів чи інших зацікавлених осіб, які отримуються з різних джерел. 

9.14. Працівники дотримуються вимог Політики запобігання конфліктам інтересів в банківській 

групі «ТАС», яка передбачає, що кожен працівник, виконуючи посадові обов’язки, 

повинен уникати наявних або потенційних суперечностей між особистими інтересами і 

посадовими чи професійними обов’язками працівників, що можуть вплинути на 

добросовісне виконання ним своїх повноважень, об’єктивність та неупередженість 

прийняття ними управлінських рішень. Учасник Групи поважає права своїх працівників 

як приватних осіб та визнає за ними право займатись законною громадською, 

педагогічною, науковою, творчою чи іншою діяльністю у вільний від основної роботи час 

за умови, що така діяльність не впливає на здатність працівника виконувати свої 

посадові обов’язки та не має негативного впливу на учасника Групи. При цьому, будь-

яка зовнішня діяльність працівника підлягає погодженню із Відповідальною особою з 

питань комплаєнс учасника Групи. 

9.15. Працівники відмовляються від дарування чи отримання від працівників, клієнтів, 

партнерів чи конкурентів учасника Групи подарунків в умовах наявності конфлікту 

інтересів, якщо отримання таких подарунків/запрошень є умовою для вчинення певних 

дій, та інформують про факти отримання чи пропонування таких подарунків 

Відповідальну особу з питань комплаєнс учасника Групи. 

10.  ВИМОГИ ДО КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ 

../../../AppData/Local/Temp/srv-db-sql01/DIRECTUM/Внутрішні%20документи/Політика%20КІ/1.%20Політика%20запобігання%20конфліктам%20інтересів%20у%20АТ%20«ТАСКОМБАНК»%20(13377746%20v3).pdf
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10.1. Оброблення, зберігання та розповсюдження конфіденційної та інсайдерської інформації 

здійснюється із дотриманням наступних основних принципів: 

  Обмеженості – доступ до конфіденційної та інсайдерської інформації надається 

працівникам лише у разі необхідності, в мінімально необхідному обсязі, що дозволяє 

виконувати їм свої функціональні обов’язки. 

   Регламентованості – порядок оброблення, зберігання та розповсюдження 

конфіденційної та інсайдерської інформації чітко регламентований внутрішніми 

документами.  

   Законності – конфіденційна чи інсайдерська інформація може розкриватись 

учасником Групи лише з урахуванням вимог та обмежень, визначених чинним 

законодавством України. 

   Принципу «чистого стола». При короткочасній відсутності на робочому місці 

документи, що містять конфіденційну та/або інсайдерську інформацію заборонено 

залишати без нагляду на робочому столі. Після закінчення роботи з документами 

та/або протягом тривалої відсутності на робочому місці (відпустка, відрядження, 

хвороба), документи, що містять конфіденційну та/або інсайдерську інформацію, 

повинні зберігатися в зачиненому сейфі, шафі, шухляді. 

   Принципу «Заборонено все, що явно не дозволено» передбачає, що якщо 

певні вимоги щодо роботи з конфіденційною та/або інсайдерською інформацією не 

регламентовані, то будь-які дії щодо роботи з такою інформацією заборонені до 

моменту погодження з підрозділом інформаційної безпеки/відповідною 

відповідальною особою учасника Групи. 

10.2.  Для дотримання принципів конфіденційності інформації працівники: 

 не обговорюють конфіденційну інформацію у місцях, де її можуть почути сторонні 

особи чи відсутній контроль за збереженням такої інформації; 

 не використовують та не поширюють персональні дані (у тому числі дату 

народження, номер телефону, електронну адресу, розмір заробітної плати тощо) 

інших працівників, клієнтів чи інших осіб без їх згоди. Персональні дані клієнтів та 

працівників використовуються лише з метою, для якої вони були зібрані; 

 погоджують з безпосереднім керівником рішення про можливість використання 

інформації в науковій, навчальній діяльності чи іншій зовнішній діяльності; 

 дотримуються вимог законодавства України у сфері захисту прав споживачів, 

реагуючи на інформацію щодо порушення конфіденційності інформації клієнтів; 

 забезпечують збереження інформації та документів з обмеженим доступом у разі 

припинення трудових відносин із працівником учасника Групи.  

10.3.  Електронне листування, що ведеться працівником за допомогою технічних засобів 

учасника Групи, не може розглядатися як особисте листування, і на нього не 

розповсюджуються вимоги законодавства про захист конфіденційності листування, а 

також інтелектуальної власності. 

10.4.  Працівники несуть відповідальність за навмисне чи ненавмисне розголошення 

конфіденційної, інсайдерської інформації чи персональних даних стороннім особам та 

близьким родичам працівника.  

11.    ГАРАНТІЇ РІВНОСТІ 

11.1.  Учасник Групи забезпечує гарантії рівності між своїми клієнтами, працівниками, 

постачальниками та конкурентами. 

11.2.  При обслуговуванні клієнтів працівники дотримуються принципу нейтралітету щодо їх 

національної, расової або гендерної приналежності, політичних та релігійних 

переконань, забезпечуючи рівність прав та якісний сервіс для всіх клієнтів, 

зацікавлених в отриманні послуг. 

11.3. Керівники забезпечують дотримання прав усіх працівників, гарантують справедливе 

ставлення до них та не допускають дискримінації чи переслідувань за  політичними, 

релігійними, національними чи іншими ознаками (у тому числі при прийнятті на роботу, 

оплаті праці, просуванні по службі), докладаючи зусиль, щоб особисті, фізіологічні, 
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гендерні, расові,  вікові чи інші особливості працівників чи клієнтів не мали впливу на 

взаємовідносини із ними. 

11.4.  На всіх працівників розповсюджується принцип надання рівних можливостей, які 

залежать від їхнього професіоналізму та особистого потенціалу. Основними критеріями 

для призначення працівників на посаду є їхні конкретні досягнення та здібності.  

12.    ЗАКЛЮЧНІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

12.1.  Кодекс розробляється начальником Служби комплаєнс (ССО) Банку, затверджується та 

вводиться в дію рішенням Ради. Участь у розробці Кодексу беруть Головний ризик-

менеджер (CRO) та члени Комітету з управління ризиками Ради. Комітет з управління 

ризиками Ради, начальник та працівники Служби комплаєнс з метою дотримання 

працівниками корпоративних цінностей співпрацюють у розробленні та здійсненні 

контролю за дотриманням цього Кодексу. Відповідальні особи учасників Групи з питань 

комплаєнс залучаються до розробки та внесення змін до даного Кодексу. 

12.2.  Зміни і доповнення до Кодексу ініціюються та вносяться Службою комплаєнс/Комітетом 

з управління ризиками Ради. Прийняття нової редакції Кодексу автоматично призводить 

до припинення дії попереднього документа. У разі невідповідності будь-якої частини 

Кодексу вимогам чинного законодавства України, в тому числі в зв’язку з прийняттям 

нових актів законодавства України та зміні чинних, Кодекс буде діяти лише в тій 

частині, що не суперечить чинному законодавству. До внесення відповідних змін до 

Кодексу, працівники в своїй роботі повинні керуватися нормами чинного законодавства 

України. 

12.3.  Вимоги Кодексу враховуються при розробці та внесенні змін до внутрішніх нормативних 

документів учасників Групи.  

12.4.  Відповідальні особи з комплаєнс учасників Групи забезпечують періодичне, не рідше 

одного разу на рік, ознайомлення працівників із Кодексом, у тому числі шляхом 

інформування працівників щодо вимог Кодексу із використання інформаційних систем. 

Рада покладає на відповідальних осіб з комплаєнс учасників Групи відповідальність за 

здійснення подальшого  контролю за впровадження та дотриманням вимог Кодексу, 

надання консультацій працівникам із питань його дотримання. Рада не рідше одного 

разу на рік переглядає та здійснює контроль за дотриманням Кодексу, зокрема шляхом 

розгляду звітності з питань комплаєнс, яка містить інформацію щодо випадків порушень 

працівниками Кодексу, випадків неприйнятної поведінки та порушень, результатів 

дослідження їх причин та заходів щодо запобігання таким подіям. 

12.5.  Працівники несуть персональну відповідальність за недотримання вимог цього Кодексу. 

Працівник зобов'язаний звернутися до відповідальної особи учасника Групи з питань 

комплаєнс, якщо він має сумніви щодо дотримання Кодексу у конкретному випадку або 

якщо він має підстави вважати, що Кодекс не дотримується в цілому. У разі наявності 

таких сумнівів чи фактів неприйнятної поведінки працівників чи порушень в діяльності  

учасника Групи, працівник зобов’язаний повідомити про це відповідальну особу 

учасника Групи з питань комплаєнс. 
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ПАСПОРТ 
внутрішнього нормативного документа  

АТ «ТАСКОМБАНК»  

 

I. Загальна інформація щодо ВНД 

Назва ВНД Кодекс поведінки (етики) в Банківській групі «ТАС» 

Вид ВНД Кодекс  

Орган, що затверджує ВНД Наглядова рада Банку 

Основна мета розробки ВНД Кодекс визначає етичні цінності, принципи та 
правила поведінки працівників учасників Групи  та 

спрямований на інформування працівників про 
правила та цілі належної поведінки, корпоративні 
цінності та культуру управління ризиками 

Перелік актів законодавства України 

та нормативно-правових актів НБУ, 

на виконання яких розроблено ВНД 

(заповнюється у разі, якщо в 

документі не визначено) 

Нормативно-правові акти НБУ: 
Положення про організацію системи управління 
ризиками в банках України та банківських групах, 
затвердженого постановою Правління Національного 
банку України №64 від 11.06.2018, зі змінами та 
доповненнями;                                                    
Методичні рекомендації щодо організації 

корпоративного управління в банках України, 
схвалених рішенням Правління Національного банку 
України № 814-рш від 03.12.2018 

Документи, що втратили чинність у 

зв’язку із затвердженням ВНД 

Кодекс поведінки (етики) в Банківській групі «ТАС», 
затверджений рішенням Спостережної ради Банку 
(протокол № 08012019/3 від 08.01.2019) 

Підрозділ розробник (власник)  ВНД Служба комплаєнс 

Контактні дані особи підрозділу Банку 

– розробника ВНД 
ПІБ: Омельчук Я.А. 
Номер телефону: 2349  

 

II. Регламентація процесів 
Основні процеси I та II рівнів, які 

регламентуються ВНД 

Процес I рівня: Забезпечення комплаєнс-контролю 

Процес II рівня: Контроль за дотриманням етичних 
стандартів 
 

Категорії працівників, що мають бути 

ознайомлені з ВНД 
Усі працівники учасники Банківської групи 

Перелік структурних підрозділів, на 

діяльність яких матиме вплив ВНД 
Усі працівники учасники Банківської групи 

 
 

III. Внутрішній контроль  

№

 

з/

п 

Зміст/корот

кий опис 

процедур 

контролю 

Періодичні

сть 

здійснення 

процедури 

контролю  

I рівень контролю II 

рівень  

контро

лю 

самостій

ний 

контроль 

подвійний 

контроль 

автоматизо

ваний 

контроль 

колегіаль

ний 

контроль 

1 Контроль 
працівників 
учасників 
Групи та їх 

керівників, які 
забезпечують 

виконання 
вимог Кодексу  

Попередній 
та поточний 
контроль на 

першому 
рівні. 

Здійснюється 
постійно 

+ +    



КОДЕКС ПОВЕДІНКИ (ЕТИКИ) В БАНКІВСЬКІЙ ГРУПІ «ТАС»  ПУБЛІЧНО 

 

14 

 

2 Відповідальна 

особа 
учасника 

Групи з питань 
комплаєнс, яка 

здійснює 
контроль за 

впровадження
м та 

дотриманням 
Кодексу 

 

Подальший 
контроль на 

другому рівні. 
Здійснюється 

постійно 
 

+ +   + 

4 Служба 
внутрішнього 
аудиту, яка 
перевіряє 
виконання 
вимог ВНД 

Подальший 
контроль на 

третьому 
рівні. 

Здійснюється 
під час 

проведення 
перевірок, 

згідно 
встановлених 

планів 
 
 

+ +   + 

5 Контроль 
Комітету Ради 

Банку з 
управління 

ризиками  чи 
Ради Банку  
контроль 

забезпечення 
виконання 

вимог Кодексу 
та результату 

процесу 

Поточний та 
подальший 
контроль. 

Здійснюється 
періодично з 

метою 
виявлення 

відповідності 
діяльності 

Банку 
вимогам 
Кодексу 

+ +  + + 

 

IV. Управління ризиками та комплаєнс-контроль. 

Перелік ризиків, які притаманні 

процесам, регламентованим ВНД 
Процесам, що виконуються згідно ВНД, притаманні 
наступні види ризиків: 
Операційний ризик – при виникненні помилок 

працівників під час виконання вимог даного ВНД. 
Юридичний ризик, пов'язаний із неоднозначним 
трактуванням вимог даного ВНД. 
Комплаєнс-ризик, пов'язаний із невідповідністю 
даного ВНД  та процесів, що ним регламентуються, 
встановленим вимогам. 
Ризик репутації, пов'язаний із розповсюдженням 

негативної інформації щодо недоліків корпоративної 

етики в ЗМІ 
 

Відповідальні за актуалізацію ВНД та 

імплементацію нових вимог  
ПІБ: Начальник Служби комплаєнс Омельчук Я.А. 
 

Відповідальні за контроль за 

дотриманням вимог ВНД 

Працівники несуть персональну відповідальність за 
недотримання вимог цього Кодексу. Працівник 
зобов'язаний звернутися до пред, якщо він має 
сумніви щодо дотримання Кодексу у конкретному 
випадку або якщо він має підстави вважати, що 
Кодекс не дотримується в цілому. У разі наявності 
таких сумнівів чи фактів неприйнятної поведінки 

працівників чи порушень в діяльності  учасника 
Групи, працівник зобов’язаний повідомити про це 
відповідальну особу учасника Групи з питань 
комплаєнс. 

Власник процесу. Відповідальність за організацію та 
забезпечення дотриманням вимог Кодексу покладена 

на комітет Наглядової ради Банку з управління 
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ризиками та підрозділ комплаєнс Банку, які є 

власниками процесу. 
Контроль процесу. Наглядова рада Банку не рідше 
одного разу на рік переглядає та здійснює контроль 
за дотриманням Кодексу, зокрема шляхом розгляду 
звітності з питань комплаєнс. Відповідальність за 
контроль забезпечення виконання вимог Кодексу та 

результату процесу покладається на комітет 
Наглядової ради Банку з управління ризиками, 
керівників Банку та начальника Служби комплаєнс.  

 

 

 


