به نام خدا

پیمان نامه
اینک که در خانواده بانک خاورمیانه وارد می شوم ،در راستای اعتالی نام آن پیمان میبندم ،تمام تالش خود را
برای انجام وظایف و مسئولیتهای محوله به بهترین وجه ممکن به کار گرفته و به همین جهت متعهد می شوم:

 در قبال بانک
به قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی و آئین نامه ها ،دستورالعملها و مقررات و ضوابط بانک خاورمیانه احترام
گذاشته و در چارچوب آنها عمل نمایم .از انجام هرگونه فعالیت اقتصادی مغایر با قوانین و مقررات (مانند پولشویی،
اختالس ،ارتشاء) که سبب صدمه به حسن شهرت بانک و نظام مالی اقتصادی کشور شود ،دوری گزینم .در حفظ و
نگهداری اسرار و اطالعات بانک و مشتریان هیچگاه تعلل نورزم و درباره آنها حتی با نزدیکانم سخن نگویم .از در میان
گذاشتن میزان حقوق و مزایا و پاداش خود با دیگران به هرشکل پرهیز نمایم .از هرگونه اشتغال رسمی و غیر رسمی
در دیگر سازمانها حتی به صورت پاره وقت یا ارائه مشاوره و یا هر عنوان دیگر اجتناب ورزم( .تدریس یک درس در
دانشگاهها یا موسسات آموزشی با موافقت قبلی و کتبی بانک مستثنی است).

 در قبال همکاران
در یک فضای دوستانه و صمیمانه توأم با احترام ،در راستای به اشتراک گذاری دانش ،تجربه و اطالعات ،در چارچوب
سلسله مراتب سازمانی و قوانین و مقررات حاکم بر بانک همت گمارم.

 در قبال مشتریان
جهت ایجاد رضایت و ارزش افزوده برای مشتریان ،در چارچوب قوانین و مقررات ناظر بر بانک با ظاهری آراسته و
برخوردی صادقانه با رعایت اصول امانتداری بیشترین و کیفی ترین خدمات بانکی درخواست شده را در کوتاه ترین
زمان ممکن توأم با احترام به مشتریان عرضه نموده ،بدون آنکه کوچکترین چشم داشتی به جبران آن داشته باشم .برخود
فرض می دانم از قبول هرگونه هدیه اعم از نقدی یا غیرنقدی در داخل یا خارج از بانک که مخالف شأن خود و شئونات
بانک باشد ،امتناع ورزم .می پذیرم در صورت تخطی از این تعهد ،بانک آناً به خدمت من خاتمه دهد.
همچنین با دوری جستن از فرومایگی های اخالقی همواره ایزد یکتا را ناظر بر اعمال ،کردار و رفتار خویش دانسته و
در حفظ داراییهای مشهود و نامشهود بانک کوشا خواهم بود .و نیز متعهد می شوم هیچگونه سوءاستفاده ای از بانک
نکنم و در صورت اطالع از هر گونه سوء استفاده در بانک ،مدیرعامل ،معاون مالی ،مدیر سرمایه انسانی بانک یا یکی
از آنها را مطلع نمایم .همچنین می پذیرم که بانک اختیار دارد تا در هر زمان که رفتار خالفی در اجرای تعهداتی که آنها
را برشمردم از من مشاهده نمود ،مطابق قوانین وآیین نامه های داخلی بانک با من رفتار نماید.
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