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МІСІЯ ТА ЦІННОСТІ В БАНКІВСЬКІЙ ГРУПІ «ТАС» 

Ми допомагаємо  клієнтам знаходити оптимальні 

рішення для досягнення стабільного фінансового успіху 

та зростання їхнього добробуту. 

 

 
 

Цінності працівників Банківської групи «ТАС»: 

ЧЕСНІСТЬ 
Ми чесні в усьому, що ми робимо.  
Ми обіцяємо тільки те, що обов'язково виконаємо. 

ВІДКРИТІСТЬ 
Ми відкриті і готові до спілкування.  
Для нас немає дрібниць, ми вміємо слухати і чути кожного клієнта.  

Все, що важливо для наших клієнтів, заслуговує нашої глибокої уваги 

ДИНАМІКА 
Ми не стоїмо на місці.  
Ми вітаємо зміни на краще і готові до них.  

Ми постійно вдосконалюємось, щоб досягати найвищої якості в роботі.  

РОЗВИТОК 
Ми прагнемо знати більше, щоб стати краще і працювати ефективніше 

для наших клієнтів.  
Ми заохочуємо ініціативу наших співробітників і забезпечуємо можливості 

для постійного росту і розвитку разом з компанією.  
Ми цінуємо всіх співробітників, оскільки загальний успіх команди 

залежить від внеску кожного. 

ДОВГОСТРОКОВІ ВІДНОСИНИ 
Ми розуміємо, як складно заслужити довіру клієнтів і як легко її втратити. 

Ми не шукаємо сьогочасної вигоди, так як наш успіх можливий тільки 
завдяки стабільному успіху наших клієнтів. 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
Наші технології створені і налагоджені для того, щоб спілкування з 

клієнтом було швидким, надійним і зручним. 
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Ми діємо відповідно до встановлених принципів з метою 
досягнення поставлених акціонерами стратегічних цілей та 

принесення суспільної користі 
 

Принципи поведінки (етики) працівників: 

 Клієнтоорієнтованість 

 Ефективність 

 Законність 

 Прозорість 

 Збалансованість 

 Професіоналізм 

 Повага до прав людини 

 Екологічність 

 
 

 

Ми зобов’язуємось: 

 дотримуватись вимог законодавства та стандартів поведінки 
 уникати будь-яких порушень 
 якісно виконувати свої посадові обов’язки 

 діяти прозоро, уникаючи конфлікту інтересів 
 не розкривати конфіденційну інформацію стороннім особам 
 з повагою та взаєморозумінням ставитись до колег та клієнтів 
 захищати інтереси компанії Групи у своїй діяльності 
 бережливо використовувати ресурси компанії Групи  

 

 

  

 

ПРИНЦИПИ ПОВЕДІНКИ (ЕТИКИ) 
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Ми завжди відповідально виконуємо свою роботу, 
орієнтуючись на загальний результат, використовуючи при 

цьому особистий потенціал та ініціюючи ефективні та 
своєчасні рішення 

 

У своїй діяльності ми дотримуємось таких правил: 

 виконуємо вимоги законодавства, внутрішніх документів, 

ринкових стандартів та правил добросовісної конкуренції  
 ефективно використовуємо робочий час та дотримуємось правил 

внутрішнього трудового розпорядку 
 забезпечуємо особистий внесок у формування та поширення 

корпоративної культури в компаніях Групи 
 забезпечуємо мінімізацію ризику фінансових чи репутаційних 

втрат компаній Групи 
 інформуємо уповноважені структурні підрозділи про ризики та 

випадки неприйнятної поведінки чи порушень   

 забезпечуємо вчасне реагування на звернення колег у 
взаємовідносинах із співробітниками 

 дотримуємось правил ділового спілкування та листування 
 

 

 

Учасники Групи забезпечують: 
 

 дотримання вимог 
трудового законодавства  

 сприятливу робочу 
атмосферу в колективі 

 ефективну комунікацію 
 постійне вдосконалення 

ефективності своєї 
діяльності  

 стабільний розвиток  
 безпеку та охорону 

здоров’я працівників 
 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ 
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Ми спрямовуємо свої зусилля для забезпечення найвищих 
стандартів обслуговування, забезпечуючи захист інтересів 

кожного нашого клієнта  
 

 
Ключові правила взаємодії з клієнтами:  

 індивідуальний підхід  

 повага та ввічливість 

 конструктивність 

 якісний сервіс 

 простота в обслуговуванні 

 надійність  

 взаємна довіра  

 

 
 

 

 

У відносинах із клієнтами ми зобов’язуємось: 

 забезпечувати конфіденційність отриманої інформації та належний 
захист персональних даних клієнтів 

 зберігати в належному стані місце своєї роботи 

 сприяти ефективному документообігу та надавати пропозиції щодо 
вдосконалення ефективності своєї діяльності 

 вчасно реагувати на скарги та ймовірні звернення клієнтів, 
цінуючи можливість своєчасного вирішення проблемних питань 

 

 

 

  

 

ВЗАЄМОДІЯ З КЛІЄНТАМИ  
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Наші взаємовідносини 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 
 
Правила взаємодії з зовнішніми сторонами:  

У взаємовідносинах з акціонерами ми робимо усе можливе для 
зміцнення довіри акціонерів шляхом гарантування забезпечення їх 
законних прав та інтересів, забезпечення прозорості діяльності 
компанії та дотримання вимог законодавства і найвищих стандартів 
корпоративного управління. 

У взаємовідносинах з конкурентами ми проводимо лише чесну та 
сумлінну конкурентну політику, надаючи пріоритету переговорам та 

пошуку компромісу у разі виникнення розбіжностей чи спорів у 
конкурентній боротьбі. 

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 компаній Групи.  

Наші взаємовідносини з засобами масової інформації будуються 
із врахуванням необхідності збереження та підтримання на 

високому рівні репутації компанії Групи, її працівників та 
акціонерів. 

Взаємовідносини з політичними організаціями відбуваються з 
урахуванням того, що Група є політично нейтральною структурою і 
не бере участі у діяльності політичних партій, а також не здійснює 
підтримку політичних партій чи політичних організацій. 

Ми вибудовуємо ділові відносини із зовнішніми сторонами, 

забезпечуючи при цьому високий професійний рівень 

роботи і належну якість надання послуг та докладаючи 

зусиль для мінімізації ризиків у своїй діяльності. 
 

 

ВЗАЄМОДІЯ З ЗОВНІШНІМИ СТОРОНАМИ  
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Під конфліктом інтересів ми розуміємо будь-які наявні або 
потенційні суперечності між особистими інтересами і 

посадовими чи професійними обов’язками працівників, що 
можуть вплинути на добросовісне виконання ними своїх 

повноважень, об’єктивність та неупередженість прийняття 
ними управлінських рішень 

 
 

З метою недопущення конфлікту інтересів чи зменшення 
його негативного впливу ми дотримуємось таких правил: 

 уникаємо конфлікту інтересів у своїй діяльності 

 інформуємо підрозділ комплаєнс/відповідальну особу за 

комплаєнс компанії про виявлені випадки конфлікту інтересів  

 погоджуємо здійснення зовнішньої діяльності  

 уникаємо випадків спільної роботи близьких осіб 

 не приймаємо рішення в умовах конфлікту інтересів 

 не отримуємо цінні подарунки чи запрошення, іншу неправомірну 
вигоду, що впливають на нашу об’єктивність  

 не використовуємо своє службове становище з метою отримання 
несправедливих персональних переваг або надання таких 

переваг третім особам, у тому числі собі та близьким особам 

 

 

 

 

 

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 
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Для забезпечення високої культури управління ризиками ми 
беззаперечно дотримуємось визначених принципів, правил та 

встановлених норм щодо управління ризиками 
 
Для розвитку культури управління ризиками ми:  

 знаємо та дотримуємось процедур  управління ризиками 

 беремо участь у навчанні з питань управління ризиками та комплаєнс 

 усвідомлюємо свою персональну відповідальність у разі виявлення 

фактів неприйнятної поведінки чи порушень  

 виявляємо ризики у своїй діяльності та інформуємо про них 
уповноважені підрозділи компанії Групи 

Керівники компаній Групи:  

 на особистому прикладі демонструють дотримання встановлених 
стандартів поведінки, вимог з управління ризиками та комплаєнс   

 забезпечують дотримання працівниками встановлених вимог, 

ознайомлення із ними, уникаючи доручень, що можуть призвести до 
порушення яких вимоги законодавства 

 забезпечують усунення порушень стандартів поведінки (етики) 

 забезпечують наявність можливості проінформувати підрозділ 
комплаєнс/відповідальну особу за комплаєнс про факти неприйнятної 

поведінки чи порушень 

Ми усвідомлюємо відповідальність за порушення вимог 
законодавства та внутрішніх документів, зокрема щодо: 

 подання недостовірної звітності 

 посадових та економічних злочинів  
 порушення санкційних обмежень 

 легалізації  злочинних доходів 

 неконкурентної практики 
 корупційних правопорушень 

 порушення прав споживачів 

 завдання майнової чи репутаційної 
шкоди учасникам Групи 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА КОМПЛАЄНС 
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Ми сповідуємо принцип нейтралітету щодо національної, 

расової або гендерної приналежності, політичних та 

релігійних переконань клієнтів та працівників, 

забезпечуючи рівність прав та якісний сервіс  

Ми не допускаємо будь-яких проявів дискримінації: 

 

 

 Політичними 
ознаками 

 Релігійними 
ознаками 

 Національними 
ознаками 

 Гендерними 
ознаками 

 

 

 

 

 

  

ГАРАНТІЇ РІВНОСТІ 

У своїй діяльності ми не допускаємо будь-яких проявів 

дискримінації, забезпечуючи рівні можливості для розвитку 

усіх працівників, що залежать від їхнього професіоналізму 

та особистого потенціалу та якісний сервіс для усіх клієнтів 

 

Основними критеріями для оцінки працівників є їхні 

особисті здібності та досягнення.  
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Вимоги Стандартів поведінки (етики) є обов’язковими для 

виконання усіма працівниками компаній  

Банківської групи «ТАС». 

Ми вітаємо дії клієнтів та партнерів, що відповідають встановленим етичним 

стандартам та зацікавлені в отриманні інформації про ймовірні порушення 

   

                                                 

 

Ми оцінюємо: 

 Чи відповідає рішення/ 

бездіяльність вимогам 

законодавства чи внутрішніх 

документів? 

 

  

 

 Чи зможу я пояснити законність 

своїй дій/рішень регуляторам чи 

керівництву? 

 Чи впевнений я, що моє рішення не 

вплине на репутацію учасника 

Групи? 

 Чи відповідає моє рішення 

інтересам компанії та інтересам 

інших працівників? 

 Чи справді рішення приймалось не 

в умовах конфлікту інтересів чи 

особистої зацікавленості? 
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Працівники учасників Групи, 

клієнти та ділові партнери Групи 

мають враховувати вимоги 

Кодексу поведінки (етики) в 

Банківській групі «ТАС» та 

повідомляти представників 

учасників Групи про ймовірні 

порушення в їхній діяльності. 

 

 


