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כארגון פיננסי אנחנו מחויבים לפעול בהתמדה כדי לזכות באמון 
הציבור. מעבר לציות לכל חוק ונוהל מחייב, כל מעשה ופעולה 

שלנו נעשים בשקיפות ובהוגנות לשם מימוש מחויבותו של הבנק 
לייצר ולעודד צמיחה כלכלית וחברתית.

חשוב לנו להיות גאים במקום עבודתנו ולכן אנו מעודדים 
סביבת עבודה מאתגרת, תומכת ונעימה. אנחנו מאמינים 

באנשים העובדים איתנו ומשקיעים בהעצמתם.

כולנו יחד, הדירקטוריון, הנהלת הבנק, המנהלים והעובדים, 
מחויבים להמשיך ולקדם את תנופת השינוי בבנק, כשלנגד עיננו 

המשך צמיחתה והצלחתה של קבוצת דיסקונט, גם בעתיד.

שעלינו לגרום ללקוחות שלנו לבחור בנו בכל יום מחדש. אנחנו 
 מבינים כי לשם כך עלינו לייצר ערך מוסף ולעצב 

את חוויית הלקוחות שלנו בכל נקודת מפגש עם הבנק.

יש בנו להט לתת שירות ומחויבות לעשות זאת בסטנדרטים 
מקצועיים גבוהים, מתוך רצון כן ואמיתי לפעול לטובת 

לקוחותינו. 

חשוב לנו להשיא ערך לאורך זמן לכל מחזיקי העניין שלנו. אנו 
נוהגים בלקוחות, בעמיתים, בשותפים ובספקים כפי שהיינו 

רוצים שינהגו בנו: בהגינות וביושרה, באכפתיות ובכבוד. 

 אנחנו בדיסקונט
מאמינים

אנו בדיסקונט מחויבים ללקוח, מובילים 
שינוי, גורמים לזה לקרות ומצליחים ביחד
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נשאף להיות הבנק הטוב ביותר ללקוחותיו, 
המאפשר צמיחה ואיתנות פיננסית לאורך זמן, 
באמצעות בנקאות מותאמת, מקצועית והוגנת.

 החזון
שלנו
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הערכים שלנו

01
מחויבים 

ללקוח

אנחנו ערים לצרכים המשתנים 
של לקוחותינו וחושבים מנקודת 

מבטם כדי לספק להם מענה 
מקצועי, מהיר ובעל ערך מוסף 

ברור. אנחנו שוקדים על התאמת 
פתרונות חדשניים ללקוחות 

ומעניקים להם חוויית שירות 
יוצאת מן הכלל, בדגש על זמינות, 

פשטות, נוחות ושקיפות.

מבטיחים מענה 
מקצועי ומהיר

 מתאימים פתרונות 
חדשניים

מספקים שירות נוח, 
זמין ושקוף

מעניקים חוויית שירות 
יוצאת מן הכלל
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מובילים 
אנחנו מזהים שינוי כהזדמנות שינוי

לצמוח ומגלים סקרנות 
מתמדת ללמוד ולהתפתח. 
אנחנו מעזים לצאת מאזור 

הנוחות שלנו, לפרוץ גבולות 
מוכרים ולאמץ רעיונות 

חדשים. אנחנו מגלים גמישות 
ופועלים במהירות ובהתמדה 

כדי להתאים את עבודתנו 
לעולם המשתנה.

רואים בשינוי הזדמנות 

סקרנים ומעזים

פתוחים לרעיונות חדשים

הערכים שלנו

02
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גורמים 
לזה 

לקרות
אנחנו פועלים מתוך להט 

ונחישות להשגת ערך מוסף 
ותוצאות בסטנדרטים גבוהים. 
 אנחנו לוקחים אחריות כוללת 

על עבודתנו מא׳ עד ת׳ ומגלים 
התמדה, יוזמה ותושיה כדי 

להשיג את מטרותינו. אנחנו 
עומדים בהתחייבויות שלנו 

ופועלים להשיג מעל ומעבר 
למצופה מאיתנו.

יוזמים ונחושים

לוקחים אחריות כוללת

עומדים בהתחייבויות שלנו

הערכים שלנו

03
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מצליחים 
ביחד

אנחנו משתפים פעולה, חולקים 
ידע, מתייעצים וחושבים יחד 

 כדי ליצור מכפיל כוח. 
אנחנו מבססים יחסי אמון 

ומתייחסים לכל אחת ואחד 
בגובה העיניים, באכפתיות 

ובכבוד כדי ליצור סביבת עבודה 
עם רוח גבית חיובית ומאתגרת, 

ואווירה המעודדת התפתחות 
אישית ומקצועית.

אכפתיים ומכבדים

מבססים יחסי אמון

 משתפים פעולה
וחולקים ידע 

הערכים שלנו

04
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הקוד 
האתי

נק דיסקונט גאה להעניק ללקוחותיו שירותים ב
פיננסיים בסטנדרט הגבוה ביותר כבר למעלה 
משמונים שנה, וזאת תוך הקפדה מתמדת על כללי 

ההתנהגות והנורמות האתיות המתבקשות מגוף 
פיננסי, המחויב לכלל הציבור אותו הוא משרת 
ולקהילה שבה הוא פועל. כמוסד פיננסי, רמת 

האתיקה שלנו צריכה לעמוד ברף העליון, על מנת 
לזכות באמון הציבור ואף למלא את תפקידנו 

במערך שמירת החוק במדינת ישראל.

מבוא
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הקוד האתי, המובא בפניכם, מבוסס על חזון הבנק וערכיו. אבן היסוד 
של החזון שלנו היא בנקאות מותאמת, מקצועית והוגנת, ועל רקע זה 

מודגשת המחויבות שלנו לעשות עסקים באופן הוגן ולפעול על בסיס 
יושרה מקצועית ואישית. יושרה והוגנות אלו, מכוונות את התנהגותנו, 
קודם כל בינינו לבין עצמנו בבנק וכמובן, עם כל מחזיקי העניין שלנו.

בנוסף להתנהגויות המבטאות את הערכים שלנו, חשוב לנו גם 
לוודא כי כל אחת ואחד מאתנו יודע/ת היטב כיצד לנהוג כאשר 

עולות דילמות עסקיות, ניהוליות ובין-אישיות. לכן, העלינו על הכתב 
הנחיות בדבר האתיקה שלנו. אנחנו מצפים מכלל עובדי הבנק לקרוא 
ולהכיר את הקוד, ולראות בו מצפן אשר נועד לכוון אותנו להתנהלות 

תקינה, אתית וראויה, במיוחד בכל אותם מקרים שאין להם מענה 
בחוק ואנחנו נתקלים בהם במסגרת תפקידינו, בכל יחידה ובכל דרג.

 על כולנו מוטלת אחריות אישית לדבוק בערכי היסוד 
ובכללי ההתנהגות שהגדרנו, ולבסס עליהם את התנהלותנו 

 המקצועית באופן שיגרום לכל מחזיקי העניין להמשיך 
להביע את אמונם בנו.

הקוד מופץ לכלל עובדי הבנק, ונמשיך להקפיד על היותו קוד "חי 
ונושם" - נעדכן אותו במידת הצורך ונקיים תהליכי הטמעה שוטפים, 
הכוללים בין היתר: לומדה לעובדים, דיון בדילמות אתיות בתהליכי 

הכשרה מקצועית וניהולית, ועדת אתיקה, מנגנוני דיווח באמצעות קו 
טלפון אנונימי וטפסי פנייה לוועדת האתיקה, גם לצורכי התייעצות.

הממונה על האתיקה בבנק, חברת ההנהלה גב' יפית גריאני, תוביל 
מענה הולם ואפקטיבי לכל דילמה שתעלה. בהנהגתה, תמשיך ועדת 

האתיקה בבנייה ובהפעלה של תוכנית הטמעה, הגדרת מדיניות 
אתית, מעקב אחר תהליכי ההטמעה וטיפול בדילמות ובסוגיות 

אתיות.

מבוא
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תיקה נדרשת במפגש בין אדם לאדם, א
למשל בין בנקאי ללקוח, או בין גופים 

כמו בנק וקהילה. להלן פירוט מחזיקי העניין 
איתם יש לנו 'מגע' בבנק. בהמשך יובאו הנחיות 

הקוד האתי שלנו ביחס להיבטי היושרה 
וההוגנות עם כל מחזיקי העניין. 

מחזיקי 
העניין שלנו

 דירקטוריון, לקוחות
הנהלה, עובדים

 רשויות
ורגולטור

 משקיעים 
ובעלי מניות

 קהילה
וסביבה

מתחרים

ספקים

 אמצעי
התקשורת
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עובדים שלנו הם השותפים המרכזיים שלנו ה
להצלחה. יחד עימם אנחנו מקפידים על 

סביבת עבודה נאותה, הוגנת ומכבדת, אשר בבסיסה 
המחויבות של כל אחת ואחד מאתנו ליושרה כלפי 
כל מחזיקי העניין שלנו. כחלק מתפיסה זו, אנחנו 

פועלים כדי למגר שחיתות ושוחד. 

הקוד האתי

העובדים 
שלנו

 הבנק ועובדיו מצייתים בקפידה לכל הוראת חוק ורגולציה, להוראות 
הרשויות השונות ולנוהלי הבנק ופועלים לאורם: עובדי הבנק מחויבים 
לדווח לקצין ציות או לממונים על הפרה או חשד להפרה של הוראות 

חוק ורגולציה או נוהל.

 יש להימנע מקשרים עם כל מחזיקי העניין של הבנק לצורך קידום 
מטרות ונושאים אישיים של העובדים.  

 יש להימנע מקבלה או מתן שוחד, טובות הנאה, מתנות, במישרין או 
בעקיפין, מאת לקוח וללקוח, ספק או כל גורם אחר שאתו העובדים 

נמצאים בקשרי עבודה. 

 אנחנו מודעים לכך שבמסגרת העבודה ייתכנו קשרים חברתיים בין 
עובדי הבנק לבין לקוחות או ספקים. על עובדינו מוטל איסור לקבל 

מתנה כספית, ועליהם לדווח לממונה אם הם נתקלים במצב זה. במקרה 
שעובד מקבל מתנה סמלית עליו ליידע את הממונה הישיר ולקבל 

אישורו לכך. 

 יש להימנע מעשיית שימוש כלשהו במידע פנים שהגיע אל עובדים 
במסגרת עבודתם, אלא לצרכים מקצועיים ורלוונטיים בלבד. 

בהתאם לכך
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 יש להקפיד על שמירת המידע המצוי בבנק בהתאם לנוהלי אבטחת 
מידע. זהו מידע סודי ויש לשמור עליו ככזה.

 יש להימנע מלייצג את הבנק באופן פומבי בכל נושא שהוא ובנוגע 
לנושאים פוליטיים בפרט, לרבות באמצעי התקשורת וברשתות 

החברתיות, אלא אם התקבל אישור מהגורמים המוסמכים לכך. עובד 
המתבטא באופן פרטי יימנע מהתייחסות לבנק, ובכל מקרה יבהיר 
כי הוא עושה זאת כאדם פרטי. הבנק אינו מאפשר שימוש בנכסיו 

ובמתקניו לצורך קידום אג'נדה פוליטית של מועמד או מפלגה, ונמנע 
מקידום אינטרסים אישיים שאינם קשורים למטרותיו העסקיות.

 יש להימנע מכל שימוש בנכסים המוחשיים והלא-מוחשיים, במידע 
קנייני, במערכות מידע, ברכוש, בציוד ובמתקנים שלא למטרות אשר 

לשמן הועמדו לרשות העובדים. 

 אנחנו מקפידים על התנהלות מכבדת, על התנהגות בנימוס ובנועם 
הליכות כלפי כלל העובדים ועל הופעה ולבוש הולם שלא יפגעו 

ברגשות, בערכים או באמונות של האחר. 

 אנחנו מגלים אפס סובלנות, מוקיעים ופועלים למיגור כל התנהגות 
הכוללת הטרדה, התנכלות, עלבון, ניצול או אלימות מכל סוג. 

בכלל זה, עובדי ומנהלי הבנק מחויבים בקריאת נוהל מניעת הטרדה 
מינית, ולכל התייעצות עומדת לרשותם הממונה על הטרדות מיניות. 

נוהל זה עובר ריענון מעת לעת ומתקיימות הדרכות שוטפות לגביו. 

 אנחנו מעניקים לכל עובד יחס הוגן ושוויוני, ללא אפליה על בסיס גזע, 
גיל, מגדר, צבע, נטייה מינית, שייכות אתנית, מגבלות גופניות, דת או 

שיוך פוליטי.

 אנחנו מעודדים גיוון והכלה של האחר והשונה, הן בקרב העובדים והן 
ביחס לשאר מחזיקי העניין שלנו. אנחנו פועלים לגיוס הטרוגני ומייצג 
של כלל הקבוצות באוכלוסייה, וקשובים לדעות ולקולות שונים משלנו.

 אנחנו מעודדים את עובדינו לעבודת צוות וליצירת מערכות יחסים 
בריאות וחבריות. לצד זאת, אנחנו מקפידים כי טובת הבנק ולקוחותיו 

תעמוד לנגד עינינו בראש ובראשונה ולא תושפע מהיחסים הבין-אישיים, 
ככל שיתפתחו או ישתנו במהלך הדרך.

יש לגלות מחויבות 
ונאמנות מלאה לבנק 
ולכבדו כמקום עבודה
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לקוחות שלנו הם לב העשייה שלנו. הבעת ה
האמון והבחירה של הלקוח בדיסקונט היא 

עבורנו הגלגל המניע את העשייה. אנחנו רואים את 
חוויית הלקוח כמבוססת על התאמה מיטבית של 

ציפיות הלקוח בכל מפגש שלו עם הבנק. 

הקוד האתי

הלקוחות 
שלנו

אנחנו מתאימים את השירותים הבנקאיים לצרכי הלקוח בכל 
התחומים. 

אנחנו נוהגים עם הלקוחות בכבוד ובהגינות בכל עת.

אנחנו מקפידים על סודיות ופרטיות של הלקוח. אין להיכנס 
לחשבון לקוח או לעיין במידע על לקוח שלא לצורך או לדון 

בענייניו עם צד שלישי שאינו רלוונטי. 

טובת הלקוחות עומדת לנגד עינינו בכל זמן.

 

דעות מקצועיות יובעו ללא משוא פנים, תוך הקפדה על יושרה 
מקצועית. 

אנחנו מקפידים על גילוי 
נאות ומסירת מידע ללקוח 

בשקיפות מלאה

בהתאם לכך
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יושרה המקצועית שלנו באה לידי ביטוי ה
במערכות היחסים שאנחנו מנהלים עם כלל 

מחזיקי העניין בסביבתנו העסקית. אנחנו שואפים 
לזכות באמון הציבור ובאמונם של כל מחזיקי העניין 

שלנו. באופן מיוחד, אנחנו מטפחים שיתוף פעולה 
המבוסס על הוגנות ושקיפות עם הרגולטור ועם 
רשויות החוק, עם השותפים שלנו ועם הספקים 

העובדים אתנו. 

הקוד האתי

הסביבה 
העסקית שלנו 

הבנק מנהל בקפידה את מסמכי החברה כדי להבטיח שהמידע שאנחנו 
מפיצים לציבור ולכל מחזיקי העניין משקף נאמנה את פעילותו, ועומד 

בכל החוקים הרלוונטיים והתקנות הרלוונטיות. נמשיך להקפיד על שקיפות 
בדיווח ועל ניהול הסיכונים והבקרות באופן הדוק.

הבנק מקפיד על התנהלות תקינה המקדמת חברה וסביבה בריאה, ובשום 
מקרה אינו מנצל לרעה את הכוח הנגזר מהיותו תאגיד מוביל. 

 הבנק מכבד את מתחריו ומעניק להם יחס הוגן, ושואף להמשיך למצב את 
המגזר הפיננסי כגוף המאפשר תחרות הוגנת

אנחנו בוחרים ספקים על בסיס שיקולים מקצועיים, אובייקטיבים וענייניים, 
ובמסגרת ההתקשרות אנחנו פועלים לבניית אמון הדדי תוך שאנו נושאים 

ונותנים בהגינות. 

אנחנו שואפים לעבוד עם ספקים העומדים בנורמות המתוארות בקוד זה. 

בהתאם לכך

אנחנו מעניקים שירות ישיר ובלתי תלוי 
בעת מתן חוות דעת או ייעוץ מקצועי. 

לא נאפשר לשום שיקול שאינו רלוונטי 
לגבור על חוות הדעת המקצועית שלנו.

הקוד האתי: הסביבה העסקית שלנוהקוד האתי: הסביבה העסקית שלנו27 28



נשינו וסניפינו פרוסים לאורך ולרוחב הארץ א
כולה, ואנחנו אחראים לפרנסתן של אלפי 

משפחות במשך עשורים רבים. לאור זאת, המחויבות 
שלנו לקהילה שבה אנו פועלים, היא חלק בלתי נפרד 

מהעשייה השוטפת שלנו. אנחנו מאמינים כי יש לנו 
תפקיד בשמירה על היציבות הכלכלית מתוך ראייה 

משקית, וכן בקידום חברה צומחת ומתפתחת.

הקוד האתי

הקהילה 
והסביבה שלנו

 הבנק מנגיש את שירותיו במטרה לתת מענה לנכים 
ולאנשים עם מוגבלות. 

הבנק מוודא פרסום הוגן ובלתי פוגעני. 

הבנק משקיע ביצירת מקום עבודה התורם להעשרת יכולותיהם 
 וכישוריהם של עובדיו, הן בהיבטים המקצועיים והן בהיבטים 

הבין-אישיים.

 הבנק פועל תוך אחריות סביבתית, במסגרת מדיניות מותאמת
שעליה אנחנו מדווחים מדי שנה בדוחות אחריות תאגידית.

 הבנק ממשיך לסייע 
ולתרום לפיתוח הקהילה 

באמצעות פעילות בתחום 
האחריות החברתית בהתאם לכך

הקוד האתי: הקהילה והסביבה שלנוהקוד האתי: הקהילה והסביבה שלנו29 30



זיהוי והתמודדות עם דילמות אתיות

זיהוי והתמודדות עם
דילמות אתיות

בודה על פי הקוד האתי דורשת מכל אחת ואחד מאתנו לזהות ע
דילמות אתיות בעבודתנו. דילמה אתית היא מצב מורכב שבו 
מתנגשים אינטרסים וערכים שונים. התנגשות של אינטרסים יכולה 

להיות בין טובתו של מחזיק עניין אחד לעומת מחזיק עניין שני. 
התנגשות של ערכים יכולה להיות, לדוגמה, בין הרצון 'לגרום לזה 

לקרות' לבין החשיבות של 'מצליחים ביחד'. בכל מקרה של דילמה 
אתית יש לבחון את התועלת או הנזק שייגרם לכל אחד ממחזיקי 

העניין הרלוונטיים למקרה זה.

אנחנו מבקשים מעובדינו כי בכל קושי שבו ייתקלו בקבלת החלטה, 
או בהתלבטות בעת התמודדות עם דילמה כיצד ראוי ונכון לפעול, 

ישאלו את השאלות הבאות:

01
  אם יש ספק, 
 אז אין ספק: 

האם קיים חשש לעבירה על 
החוק או על נוהלי הבנק? 

 02
  מבחן הכרית: 

 האם אוכל לישון בשקט
עם מצפון נקי לאור 

ההחלטה שלי?

 03
  מבחן הפרסום: 

 האם ארגיש בנוח אם 
התנהגותי תתפרסם ברבים?

קוד אתי זה חל על הדירקטוריון, 
ההנהלה, המנהלים, העובדים 

וכלל המועסקים בבנק. ההנחיות 
בקוד באות בנוסף לדרישות 

החוק, לנוהלי העבודה ולכללי 
ההתנהגות המחייבים אנשי 
 מקצוע מסוימים )עורכי דין, 

רואי חשבון וכדומה(.

הפרת הוראות הקוד האתי 
עלולה לחשוף את המפרים 

לתהליכים משמעתיים, בהתאם 
לחוק ולהסכמי הבנק.

תחולת הקוד
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מוסדות האתיקה

מוסדות האתיקה

ממונה האתיקה

ממונה האתיקה הוא חבר הנהלה שתפקידו להתוות את מדיניות 
ההטמעה של הקוד האתי, לוודא שהיא מיושמת, לרכז את ועדת 

האתיקה ולוודא את פעילותו התקינה של קו האתיקה.

 

ועדת האתיקה

ועדת האתיקה תכלול נציגים מיחידות מרכזיות בבנק. תפקידי 
הוועדה כוללים:

    התוויית העקרונות האתיים ודיונים בסוגיות העקרוניות 
והמערכתיות בנושא האתיקה בבנק.

    גיבוש מדיניות בנושא האתיקה בבנק ובנושא הטמעת הקוד האתי.

בנק הקים מוסדות אתיקה שתפקידם לסייע לכלל העובדים ה
לפעול על פי קוד זה ולעמוד בכל כללי האתיקה. מוסדות אלו 

כוללים:

מוסדות האתיקה

    מעקב אחר התנהלות הבנק בהתאם לקוד האתי והטמעתו.

    בחינת הקוד האתי והתאמתו לצרכים משתנים פנימיים וחיצוניים.

    דיון בסוגיות אתיות העולות מטעם העובדים.

סמכויות הוועדה

   הנחיית הגורמים הרלוונטיים בבנק ליצירת תהליכים חדשים או 
לשיפור תהליכים קיימים.

    אזכור בתקשורת הפנימית בארגון לגבי התנהגויות אתיות ובלתי 
אתיות. 

    המלצות הוועדה בכל תחומי האתיקה מחייבות את הנוגעים בדבר.

    הוועדה רשאית להסמיך כל אחד מחבריה ו/או כל גורם אחר בבנק 
להמשך טיפול בכל פנייה ו/או בנושא הנתון לסמכותה.

   ועדת האתיקה לא תעסוק בפניות בעלות היבט אישי.

קו האתיקה
מאפשר לכל עובד/ת לפנות באופן גלוי או 

בעילום שם כדי לדווח על חריגה או על חשד 
להתנהגות בלתי אתית.
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ערוצי הדיווח 
העומדים לרשות העובדים 

רוצי הדיווח העומדים לרשות עובדינו מאפשרים לכל אחת ואחד ע
לפנות להתייעצות בכל מקרה שבו:

   עובד/ת נתקל/ת במצב שבו קיימת הפרה או חשד להפרה של הקוד האתי.
   מתעורר אצל עובד/ת ספק לגבי אתיקה של התנהגות או לגבי 

החלטה שהתקבלה.
   עובד/ת מוצא/ת לנכון להתייעץ לגבי התנהגות או החלטה שיש לקבל.

 אנחנו מעודדים את עובדינו לפנות בכל נושא העשוי ליצור שיפור 
ותיקון ליקויים, ובכל התלבטות. 

כל פנייה שתתקבל תזכה לסודיות ולחיסיון מוחלט )גם אם הפנייה 
 תכלול את שם הפונה(, להתייחסות בכובד ראש ולתשובה לפונה 

בהקדם האפשרי.

הגנה על חושפי שחיתויות - הבנק מתחייב לשמור על אנונימיות של 
חושפי שחיתויות או חריגות מהקוד האתי, אם יבקשו זאת, ולא לאפשר 

פגיעה כלשהי בהעסקתם, בכבודם ובקידומם המקצועי בעקבות דיווח 
על שחיתות או על פעולה בניגוד לקוד האתי.

המנהלים הישירים 
והעקיפים

גופי הפיקוח והבקרה, 
לרבות הביקורת הפנימית 

וגוף הציות והאכיפה

 הממונה על האתיקה, 
 גב' יפית גריאני 

 טלפון: 03-5145536, 
 פקס: 076-8890418,

Yafit.gheriani@dbank.co.il :מייל

 ערוצי
הדיווח 

וההתייעצות

 ועדת האתיקה בפנייה 
דרך הפורטל הארגוני

 תיבה קולית לפנייה 
בעילום שם: 076-8058258
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