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Εισαγωγή - Σκοπός
Η προοδευτική απελευθέρωση του κυπριακού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος από
διοικητικές ρυθµίσεις υπαγόρευσε την ανάγκη καταγραφής κανόνων ηθικής
συµπεριφοράς οι οποίοι διέπουν τις σχέσεις των τραπεζών µεταξύ τους.
Βασικός στόχος του Κώδικα είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η εδραίωση
πνεύµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης και αλληλεγγύης στις σχέσεις των τραπεζών
µεταξύ τους µέσα από τη θέσπιση κανόνων ηθικής συµπεριφοράς.
Οι κανόνες ηθικής συµπεριφοράς διαµορφώνονται από την τραπεζική πρακτική, το
εθιµικό δίκαιο και τις διεθνώς παραδεγµένες αρχές εταιρικής ηθικής. Περαιτέρω
λειτουργούν εκ παραλλήλου µε τους κώδικες ηθικής συµπεριφοράς της κάθε
τράπεζας µέλους, τους υπόλοιπους κώδικες του Συνδέσµου Τραπεζών Κύπρου
καθώς και άλλους κώδικες ηθικής τους οποίους έχουν υιοθετήσει ή θα υιοθετήσουν
στο µέλλον η κάθε τράπεζα µέλος του Συνδέσµου ξεχωριστά.
Οι κανόνες αυτοί ευνοούν και προωθούν την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισµού
µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη λειτουργία των δυνάµεων αγοράς, ώστε
να επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Η εφαρµογή των κανόνων αυτών γίνεται στα πλαίσια τήρησης από τις τράπεζες
του κανονιστικού πλαισίου που αφορά στον ανταγωνισµό, στην προστασία
προσωπικών δεδοµένων και στο τραπεζικό απόρρητο.
Ο παρών Κώδικας εφαρµόζεται από τις τράπεζες µέλη του Συνδέσµου Τραπεζών
Κύπρου.
Αρχές Ηθικής Συµπεριφοράς
•

Οι Τράπεζες πρέπει να αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους µε
γνώµονα την εµπέδωση υγιούς και εποικοδοµητικού ανταγωνισµού και
τη βελτίωση του κύρους και της αξιοπιστίας των κατ’ίδιαν τραπεζών
αλλά και του τραπεζικού συστήµατος γενικότερα.

•

Οι επιχειρηµατικές σχέσεις των τραπεζών µεταξύ τους, πρέπει να
διέπονται από τις αρχές της νοµιµότητας, της ειλικρίνειας και της καλής
πίστεως και να τηρείται η τραπεζική πρακτική στα πλαίσια της
ελεύθερης και ανταγωνιστικής αγοράς.

•

Οι τράπεζες, κατά την προσπάθεια προσέλκυσης πελατείας, οφείλουν να
επικαλούνται τα πλεονεκτήµατα των προσφεροµένων από αυτές
υπηρεσίες και όχι τα τυχόν µειονεκτήµατα άλλων τραπεζών και να
αποφεύγουν τη χρήση, προβολή ή εκµετάλλευση ατυχών περιστατικών
που αφορούν συγκεκριµένες τράπεζες, µε σκοπό την προσέλκυση
πελατείας ή την πρόκληση αµφιβολίας στο συναλλακτικό κοινό.

•

Οι τράπεζες, νοουµένου ότι δεν θα παραβιάζεται οποιοσδήποτε νόµος
και/ή κανονισµός και/ή οδηγία, µπορούν να ανταλλάσσουν δηµόσια
και/ή δηµοσιοποιηµένα µη εµπιστευτικά και µη ευαίσθητα στοιχεία (π.χ
δηµοσιεύµατα, γενικά στατιστικά στοιχεία).

•

Οι τράπεζες µπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ή άλλα χρήσιµα
στοιχεία που αφορούν σε εξελίξεις στο τραπεζικό σύστηµα και να
µοιράζονται γνώσεις που έχουν εµπειρικά ή άλλως πως αποκτήσει εντός
των πλαισίων που δεν θίγεται το τραπεζικό απόρρητο ή η προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

•

Οι τράπεζες συνεργάζονται µε δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς, αρχές
και επιχειρήσεις, µε σκοπό την από κοινού ανάπτυξη συστηµάτων
παροχής υπηρεσιών τόσο προς το προσωπικό αυτών των φορέων, όσο
και προς το ευρύ κοινό. Νοείται ότι τα προαναφερόµενα θα
διενεργούνται πάντοτε εντός των προνοιών του κανονιστικού και
ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει τις τράπεζες.

•

Οι τράπεζες, κατά τη διεκπεραίωση τραπεζικών εργασιών, καθώς και
για τις σχέσεις µεταξύ τους θα πρέπει, να εναρµονίζουν τις
δραστηριότητες και ενέργειές τους µε βάση το πνεύµα και το γράµµα
των κανόνων αυτορύθµισης που διέπουν τη λειτουργία τους. Νοείται ότι
οι κανόνες αυτορύθµισης αποτελούνται από τις οδηγίες και συστάσεις
του Συνδέσµου Τραπεζών Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής
Οµοσπονδίας, και του 3ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου στα οποία οι
τράπεζες είναι µέλη.

•

Οι τράπεζες οφείλουν να εφαρµόζουν τις βέλτιστες πρακτικές στις
επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους, στην υιοθέτηση του ρυθµιστικού
και κανονιστικού πλαισίου, στη διοίκηση, στους κανόνες συµπεριφοράς
των Στελεχών και των Υπαλλήλων µεταξύ τους.

•

Οι τράπεζες δεν θα συνοµολογούν µε τους πελάτες τους συµφωνίες οι
οποίες απαγορεύουν παράλληλη συνεργασία µε άλλα Τραπεζικά
Ιδρύµατα ή Χρηµατοοικονοµικούς Οργανισµούς.
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