
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕПРИЙНЯТНУ ПОВЕДІНКУ В БАНКУ / ПОРУШЕННЯ В 
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 

Банк визнає критичну важливість вчасного та відвертого обговорення, розгортання та 
врегулювання проблем пов’язаних з неприйнятною поведінкою в Банку/порушеннями в 
діяльності Банку на вищих рівнях управління Банком. 
 
Запроваджений Банком механізм конфіденційного, анонімного та офіційного повідомлення 
про неприйнятну  поведінку в Банку/порушення в діяльності  Банку є складовою частиною 
корпоративної культури Банку та культури управління ризиками. 
 
Якщо Вам (клієнту Банку, його працівнику або іншій зацікавленій особі) відомі факти 
неприйнятної поведінки працівників Банку, порушення законодавства або інші факти, які 
можуть нашкодити інтересам клієнтів та/або Банка, Ви можете проінформувати нас про це, 
відправивши відповідного листа. 
 
Кожне повідомлення обов'язково буде оброблено з забезпеченням конфіденційності Вашого 
звернення. 
 
У випадку надання анонімних повідомлень необхідно враховувати те, що при проведенні 
розслідування буде відсутня можливість уточнення та збору додаткової інформації, яка може 
бути необхідною для проведення розслідування. Саме тому, Банк щиро радить надавати 
конфіденційні повідомлення або при наданні інформації про неприйнятну поведінку в 
банку/порушення в діяльності Банку залишити контактні дані для з’ясування необхідних 
деталей.  
 
 
 
 
 
 
Пояснення Банку щодо функціонування форми. 
 
1. В залежності від виду неприйнятної поведінки в банку/порушення в діяльності 
Банку інформація повинна автоматично формуватися та одразу надсилатися на 
електронні адреси: 

− Конфлікт інтересів – на електронну адресу KonfliktInteres@pinbank.ua 
− Неетична, неналежна поведінка працівника – на електронну адресу 

Fink@pinbank.ua 
− Шахрайство - на електронну адресу Fink@pinbank.ua 
− Подання недостовірної фінансової, статистичної та управлінської звітності - на 

електронну адресу Fink@pinbank.ua 
− Порушення працівниками законодавства України та внутрішніх документів банку - на 

електронну адресу Fink@pinbank.ua 
− Порушення вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань 

легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом, фінансування 
тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення - на 
електронну адресу Fink@pinbank.ua 

− Неконкурентна практика - на електронну адресу Fink@pinbank.ua 
− Хабарництво - на електронну адресу Fink@pinbank.ua 
− Корупція - на електронну адресу Fink@pinbank.ua 
− Інше - на електронну адресу Fink@pinbank.ua 
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2. Форма повідомлення, що відправляється на адресу зазначену у п.1.  
 
Приклад: 
 
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕПРИЙНЯТНУ ПОВЕДІНКУ В БАНКУ / ПОРУШЕННЯ В 
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 
  
Вид повідомлення: Конфіденційне  

Особа, що повідомляє: Працівник Банку 

Ваше прізвище, ім’я, по батькові *:  Іванов Іван Іванович 

Поштова адреса/адреса листування*: м.Київ, Площа Перемоги 1  

Контактний телефон*: 0670540236 

Адреса електронної пошти: Іvanov@gmail.com 

Вид неприйнятної поведінки в банку/порушення в діяльності Банку **: Конфлікт 
інтересів 
П.І.Б. працівника / назва підрозділу банку, в результаті дій якого стався інцидент (вчинено 
неприйнятну поведінку в Банку/порушення в діяльності Банку) ** : Петров Петро Петрович 
 
Дата інцидента (вчинення неприйнятної Поведінки в Банку/порушення в діяльності 
Банку) **: 23.04.2019 
 
Детальна інформація про інцидент (неприйнятну поведінку в Банку/порушення в діяльності 
Банку)**:  Знаходиться зі своїм підлеглим Романовим Романом Романовичем у родинному 
зв’язку, а саме  є Романовим Романом Романовичем чоловіком дочки Петрова Петра 
Петровича. 
 
Надаю АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» згоду на обробку моїх персональних даних у 
відповідності з ЗУ «Про захист персональних даних» 
 
 
 
 
3. Працівники Банку, що пов’язані з сайтом не можуть  мати доступ до перегляду 
або корегуванню цих повідомлень.  
 
4. З будь-яких питань, що стосуються цієї форми звертайтеся до керівника служби 
комплаєнсу Захарової Ганни Сергіївни.  

Електронна адреса  zakharova@pinbank.ua, або за телефоном 0 800 507 0 800 вн. 
1422. 
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