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  بسمه تعالی

  منشور اخالق حرفه اي 

 صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیتهاي معدنی
  

 :مقدمه

 ،اسالمیاعتالي ارزشهاي  در راستايصندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیتهاي معدنی اي  منشور اخالق حرفه
زیر طبقه  و به سه بخش کلی تدوین اخالقی و قانونیضوابط و معیارهاي توجه به با  و سازمانی و  انسانی
   است. شدهبندي 

  :دانیمزیر می رعایت مفادخود را ملزم بههمواره ما کارکنان صندوق 
  مسئولیت هاي کلی کارکنان وظایف و -الف

   دهیم. قرار رضایت او را مدنظرو خویش دانسته  اعمالو  نیات بر ناظرآگاه و  را متعال وندخدا .1
اطالع  سازمانی کشوري ومرتبط و دستورالعمل هاي حرفه اي  آیین نامه ها و مقررات قوانین،نسبت به  .2

   .مینکتوصیه نیز به دیگران و  ودهرعایت نمخود کافی داشته، 
 هایمان فعالیت و خود بهبود براي فرصتی را دیگران يسازنده انتقادات و داشته انتقادپذیري يروحیه .3

 .بدانیم

بــوده، بــر  احتــرام و اعتمــاد متقابــل   معتقــد بــه اصــل   تعــامالت درون و بــرون ســازمانی،   در  .4
 .اساس آن رفتار نماییم

 پــاکیزه    و محــیط امــن نمــوده، توجــه خــود کــار محــل و شخصــی آراســتگی و نظــم بــه .5
 .اي مهیا نماییم

ــتفاده  .6 ــا اس ــتمر فر      يب ــود مس ــت بهب ــالش در جه ــود و ت ــابع موج ــه از من ــاري،  آبهین ــدهاي ک ین
 یم.کوشا باش سازمانیدر نیل به اهداف 

خودداري و همکاران مشتریان  ،شرکتاطالعات مربوط به اعم از اطالعات محرمانه هرگوته از افشاي  .7
 نماییم. 

 ضمن رعایت سلسله مراتب اداري و اصول سازمانی از دخالت در امور غیرمرتبط بپرهیزیم. .8

اي را و حرفه انصاف و اصول اخالقی اظهارنظر یا در خواست، ،در هر گونه قضاوت، تصمیم گیري .9
  رعایت کنیم.

متعهد گردیده و کلیه مساعی خود را بکار می گیریم تا از اعمال هر گونه سلیقه یا مالحظات شخصی  .10
  در امور شرکت و مشتریان خودداري و پرهیز نماییم. 
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  مسئولیت کارکنان در قبال مشتریان وظایف و -ب
و با  دهیم ارائه رجوع ارباب به مناسب و الزم هاي راهنمایی و اطالعات شغلی، وظایف يمحدوده در .11

ي ما نیست راهنمایی مشتري جهت مراجعه به بخشهاي مرتبط از دخالت در اموري که به عهده
 خودداري نماییم.

 بدون و سرعت و دقت صحت، با خود وظایف چارچوب در را رجوع ارباب قانونی هاي خواسته .12

 .دهیم ارائهي اضافی و تحمیل هزینه اداري زائد تشریفات

 .با آنان حسن رفتار داشته باشیم و گذاشته احترام رجوع ارباب به .13

 .بگونه اي که امکان هیچ نوع سوء استفاده نباشدداشته باشیم، روابط شفاف  انبا مشتری .14

به اي یا بیمهفنی مرتبط مشاوره هاي  يدقیق و صادقانه ينسبت به ارائهوظایف مربوطه، بر اساس  .15
 مشتریان اقدام نماییم.

و سایر خدمات متناسب با  نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیتهاي دریافت خسارترا مشتریان  .16
 نماییم. توجیه کامالًوظایف هر بخش 

به موقع به بیمه  ،موثر در اداي تعهداتتغییرات در مقررات بویژه نسبت به بروز هرگونه تغییرات  .17
 نماییم. گذاران اطالع رسانی

 بررسی و رسیدگی نماییم.دستورالعمل هاي موجود سریعاً مطابق  ،نموده توجهشکایت مشتریان به  .18

اي و حمایتی شرکت، به طور مستمر اطالعات و دانش خود را در این ضمن توجه کامل به ماهیت بیمه .19
 نماییم و متناسب با آن خدمات مناسب و با کیفیتی را ارائه دهیم.زمینه ها ارتقاء داده و به روزرسانی 

ه هاي مصوب و مقررات مربوطه با حداکثر کلیه خدمات ما به مشتریان در هر بخش، مبتنی بر روی .20
 کیفیت و در زمان تعیین شده خواهد بود.

  مسئولیت کارکنان در قبال شرکت وظایف و    -ج
در چارچوب شرح وظایف  وداشته آگاهی  و برنامه هاي شرکتمأموریت، استراتژي ها از خط مشی،  .21

 کوشا باشیم. آنها ، در تحقق مربوطهدستورالعمل هاي و  رویه هاو  سازمانی

  ریم.به اشتراك گذابا همکاران و افراد ذیربط  نموده،بروزرسانی  و حفظرا سازمانی  يدانش و تجربه .22
م و هرگز یبا مشتریان تعامل برقرار نمای شرکتعنوان نماینده  هاي سازمانی خود بهفعالیت يدر همه .23

 . شته باشیمصورت مستقیم یا غیر مستقیم ندا منفعت یا امتیاز شخصی به انتظار کسب

، در صورت نمودهپرداخت رشوه برخورد و پول شویی غیر اخالقی از جمله اقدامات تخلفات و با  .24
 .به مقامات ذیصالح اطالع دهیم ،حصول اطالع به طور مستند

 آئین نامه انضباطی شرکت را ناظر بر تعامالت کارگر و کارفرما می دانیم. .25
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 تالش و تعامالت الزم خود فعالیت يمحدوده وري بهره افزایش طریق از، وري بهره افزایش براي .26

 .کنیم

 پیشنهادات سازنده ارائه نماییم.شرکت، با توجه به دانش و تجارب بدست آمده، جهت بهبود مستمر  .27

 از انجام امور شخصی در شرکت خودداري نماییم.در سر کار حاضر شده،  به موقع .28
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