“Шинэ үеийн банкир – Ажилтан” төсөл:
“ШИНЭ ҮЕИЙН БАНКИР”–ЫН ЁС ЗҮЙН ТАНГАРАГ
1. ЗӨВ БАНКИР БАЙНА: Зээлийн ажилтны үүргээ бүрэн ойлгосны үндсэн дээр зөвхөн сайн ажилтны дүрийг өдөр
тутам бүтээнэ. Үүний тулд зээлийн ажилтны хариуцлагаа ухамсарлаж, өндөр бүтээмжтэй эдийн засгийн бүтцийг бий
болгох замаар улс орны хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулахын төлөө байнга идэвхи, санаачилгатай ажилладаг; нийгэм,
эдийн засаг, бизнесийн бүхий л харилцаанд хуулийг дээдэлдэг; зээлдэгчийн хууль ёсны эрх ашгийг банкны болон өөрийн
эрх ашгаас дээгүүрт тавьдаг банкир байна.
2. ҮЛГЭР ЖИШЭЭЧ БАНКИР БАЙНА: Аливаа асуудалд зөвхөн эерэг, бүтээлч байр сууринаас хандана. Үндэслэлгүй
яриа шуугиан, хов тараах, хэлэлцэх, зүй бус бэлэг, шан харамж авах, өгөх, ийм зүйлд бусдыг турхирах, өдөөн хатгахыг
цээрлэнэ. Ажлын бус цагт ч биеэ ямагт зөв авч явах бөгөөд хувийн амьдралын хэв маяг нь ажлын бүтээмж, хараат бус
байдал, мэргэжлийн ур чадвар болон нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлөхгүй байхад ямагт анхаарч, болгоомжтой ханддаг
банкир байна.
3. МЭРГЭЖЛИЙН БАНКИР БАЙНА: Зээлдэгчийн болон банкны эрх ашгийг аливаа хэлбэрээр хохироохоос сэргийлж,
тэдний эрх ашгийг өөрийн эрх ашгаас ямагт дээгүүрт тавьдаг; хариуцсан ажлаа мэргэжлийн өндөр түвшинд, хараат
бусаар гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдлэг, ур чадварыг эзэмшихийн төлөө өөрийгөө байнга хөгжүүлдэг банкир байна.
4. ЁС СУРТАХУУНТАЙ БАНКИР БАЙНА: Банк санхүүгийн академи болон хичээл заасан багшийн урьдчилсан, албан
ёсны зөвшөөрөлгүйгээр Шинэ үеийн банкир төслийн сургалтын хөтөлбөртэй ижил төстэй сэдэв, агуулга, заах арга барил
бүхий сургалтыг банк дотроо болон бусад газарт зохион байгуулах буюу арилжааны бусад зорилгоор ашиглахыг
цээрлэдэг; Банк санхүүгийн академийн үйл ажиллагааны тасралтгүй, аюулгүй, хүчин төгөлдөр байдалд сөргөөр
нөлөөлөх аливаа үйл ажиллагаанд оролцдоггүй; ийм төрлийн үйл ажиллагаа явуулж буй хуулийн этгээд, иргэний талаар
академид тухай бүр мэдээлдэг; “Шинэ үеийн банкир”-ын нэр хүндийг өндөрт өргөх, олон нийтэд зөвөөр таниулах
чиглэлээр идэвхитэй ажиллаж, бүрэн, зөв, гуйвуулаагүй мэдээлэл өгдөг банкир байна.
“Шинэ үеийн банкир” –ын ёс зүйн тангаргийн хамрах хүрээ:
Энэхүү ёс зүйн тангаргийг “Шинэ үеийн банкир” болон “Шинэ үеийн банкирыг горилогч” нар өдөр тутмын үйл
ажиллагаандаа ягштал дагаж мөрдөнө. “Шинэ үеийн банкир” гэдэг нь Банк санхүүгийн академийн Шинэ үеийн банкир
төслийн аливаа түвшний багц сургалтад амжилттай, бүрэн хамрагдаж, тухайн түвшний чадамжаа баталгаажуулсан
ажилтан, суралцагчийг хэлнэ. “Шинэ үеийн банкирыг горилогч” гэдэг нь Банк санхүүгийн академийн Шинэ үеийн
банкир төслийн аливаа түвшний сургалтад хэсэгчлэн хамрагдсан бүх ажилтныг хэлнэ. Уг ажилтан нь тухайн модулийн
шалгалтаа амжилттай өгсөн эсэхээс үл хамааран энэхүү ёс зүйн тангаргийг баримтална.
“Шинэ үеийн банкир” –ын ёс зүйн тангаргийг зөрчихөд гарах үр дагавар:



Энэхүү тангаргийг аливаа хэлбэрээр даган мөрдөөгүй буюу зөрчихийг завдсан нь тогтоогдсон бол тухайн ажилтныг
“хар жагсаалт”-д оруулна.
“Хар жагсаалт”-д нэр нь бичигдсэн даруй тухайн ажилтанд дараах үр дагавар үүснэ:
o Хэрэв “Шинэ үеийн банкир” байсан бол, түүний чадамжийн гэрчилгээ нь хүчингүй болно.
o Хэрэв “Шинэ үеийн банкирыг горилогч” байсан бол, тухайн өдрийг хүртэл цуглуулсан бүх кредит цаг/оноо
нь хүчингүй болох бөгөөд цаашид Шинэ үеийн банкир төслийн аливаа сургалтад суралцах эрхгүй болно.
o “Хар жагсаалт” нь банкны хүний нөөцийн ажилтнуудад нээлттэй байна.
ЭНЭХҮҮ ЁС ЗҮЙН ТАНГАРАГ, ГАРАХ ҮР ДАГАВРЫГ
МИНИЙ БИЕ САЙТАР УХАМСАРЛАЖ ОЙЛГОСОН БӨГӨӨД
ЯГШТАЛ ДАГАН МӨРДӨХӨӨ БАТАЛЖ, ГАРЫН ҮСГЭЭ ЗУРАВ.

Суралцагчийн нэр, гарын үсэг: ________________________/____________________/
Банкны нэр: ______________________________ Огноо: _______________________

