
 הקוד מסמן בשבילנו את הדרך -
דרך העשייה הנכונה, אשר תוביל אותנו בשביל ההצלחה הארגונית והאישית.

 הקוד האתי מהווה עבורנו מצפן בשבילי התרבות הארגונית והעסקית, כמו גם 
במערכת היחסים של הבנק עם מחזיקי העניין )עובדים, לקוחות, ספקים וכיו"ב(.

הקוד משקף את הערכים המובילים של בנק מרכנתיל.

אנו פועלים תמיד תוך לקיחת אחריות אישית וארגונית על פעולותינו.

אנו חולקים ערכים אוניברסליים משותפים, אותם אנו מקפידים לטפח בעבודתנו ובראשם: הוגנות, הגינות, שקיפות ויושרה, תוך ציות לחוק ולנהלי הבנק. 

אנו במרכנתיל נוטלים אחריות על ביצוע משימות אישיות והשלמתן • פועלים באופן הוגן ואחראי ומכבדים הסכמים עם לקוחותינו, עובדינו 

וספקינו • מקפידים על גילוי נאות ומסירת מידע מהימן • נוהגים באחריות במשאבי הבנק ונמנעים מניצול מצב של ניגוד עניינים • שומרים על 

תחרות הוגנת • פועלים בשוויון הזדמנויות בתהליכי גיוס וקידום עובדים • בוחרים את ספקינו באופן הוגן • נמנעים מלקבל או לתת מתנות או 

טובות הנאה • מחויבים לקהילה ולסביבה בה אנו חיים • מקפידים על בטיחות בעבודתנו.

אנושי  אחריות, הוגנות ויושרה  

 אנו שומרים על מקצועיות גבוהה, על מצוינות אישית ומטפחים סטנדרטים של שיפור מתמיד, מתוך מחויבות לקידום הבנק וחתירה

להשגת מטרותיו העסקיות. לקוחותינו הם מרכיב חשוב ומשמעותי בהצלחתנו. מקצועיות כל אחד מאיתנו, בין אם מקיים ממשק ישיר עם הלקוח ובין 

אם מעניק שירות פנים ארגוני, משפיעה על מצוינות הבנק. 

אנו במרכנתיל מחויבים למתן שירות יעיל, מקצועי ואדיב • מייצגים את הבנק בצורה הולמת. • מפיקים לקחים ומקיימים דיאלוג. • מעודדים נקיטת 

יוזמה וחדשנות • מחויבים למתן הכשרה מקצועית והנחייה של עובדינו • שומרים על סודיות המידע העסקי והאישי.

ארגוני  מקצועיות, מצויינות ומחוייבות  

בינאישי  שיתוף פעולה, כבוד הדדי וסובלנות  

 אנו מאמינים שבבסיסה של מערכת יחסים עסקית ומקצועית, יציבה ולאורך זמן, עומדים ערכים של כבוד הדדי וסובלנות. אנו פועלים

מתוך תחושת מסירות ושותפות כלפי כל מחזיקי העניין שלנו. 

לתפישתנו, עבודה משותפת בין יחידות הבנק וכבוד הדדי הינם המפתח להצלחה ושגשוג. 

• נוהגים בנימוס ובכבוד ומעודדים תקשורת פתוחה   אנו במרכנתיל מטפחים סביבת עבודה נעימה ותומכת, ומכירים בחשיבות רווחת העובדים 
• מכבדים את המגוון האנושי • נמנעים מניצול, פגיעה או הטרדה • מחויבים לנגישות לאנשים עם צרכים מיוחדים.
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ערכי הבנק כוללים שלושה רבדים:  

http://www.maitai-design.com

