Versobank AS-i ruumide kasutuse sisekorraeeskiri
Versobank AS ruumide kasutuse sisekorraeeskiri (edaspidi: Sisekorraeeskiri) reguleerib
viibimist ja liikumist Versobank AS-i (edaspidi: Pank) ruumides ning sätestab
tuleohutuseeskirjad. Sisekorraeeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Töötajatele,
Klientidele ja külalistele.
1. Iga Panga ruumides viibiv füüsiline isik on kohustatud:
* järgima Eesti Vabariigi seadusi, politsei ja/või Panga, sh turvaettevõtte (AS G4S Eesti)
töötajate seaduslikke nõudmisi ja korraldusi;
* kasutama Panga ruume, mööblit, seadmeid vastavalt nende kasutusotstarbele. Mööbli
või seadmete teisaldamine ei ole lubatud;
* suhtuma heaperemehelikult Panga varasse. Ebaõigest kasutamisest tuleneva vara
lõhkumise, hävimise, kaotsimineku vms korral tuleb Pangale tekitatud otsene varaline
kahju kompenseerida;
* hoidma puhtust ja korda.
2. Rangelt on keelatud:
* suitsetada siseruumides (sh elektroonilisi sigarette);
* kasutada lahtist tuld (sh küünlaid);
* siseneda Panga ruumidesse:
* relva(de)ga (sh tulirelvad, külmrelvad jne), välja arvatud lepingulistel
turvatöötajatel, kes on graafikujärgselt tööl ja/või ametikohustusi täitvatel
politseinikel;
* lõhke-, radioaktiivsete- ja/või kergestisüttivate ainetega,
* ilmses joobeseisundis,
* loomadega,
* rõivastuses või asjadega, mis võiks määrida mööblit või Panga hoonet,
töötajate ja/või klientide riideid.
Klienditeenindajad ei ole kohustatud teenindama Kliente, kes ei vasta käesoleva
Sisekorraeeskirja nõuetele.
3. Muud reeglid ja juhised:
* hoiulaegaste kasutamiseks palume pöörduda esmalt Klienditeenindaja poole;
* lisaks pangasaalile teenindatakse kliente tööaegadel vastavalt vajadusele 3. korrusel.
Kokkulepitud 3. korruse kohtumise korral palume kontakteeruda Sekretäriga, kes
võimaldab pääsu nõupidamiste ruumi;
* Panga kliendid saavad vajadusel kasutada internetipanka (ibVerso) 2. korrusel, selleks
palume pöörduda Klienditeenindaja poole;
* Panga kliendid saavad lühiajaliselt kasutada wifi’t, parooli saab Sekretärilt;
* Pank ei vastuta kliendi poolt Panga ruumidesse jäetud isiklike asjade eest;
* telefonikõned salvestatakse klienditeeninduse eesmärgil ja seoses õigusaktidest ning
Klientidega sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks;

* Turvalisuse tagamiseks teostatakse Pangas tehnilist valvet hoone sees ja väljas
valvekaameratega.
* Filmida, pildistada ja/või teha video- ja helisalvestusi Panga ruumides on lubatud
ainult Panga juhatuse liikme loal ning seadusandluses sätestatud tingimustel ja korras.
4. Tuleohutuseeskirjad
4.1. Iga füüsiline isik on kohustatud järgima Pangas kehtestatud tuleohutuseeskirju, sh:
* vältima tegevust, mis võib põhjustada tulekahju ja/või plahvatuse;
* tutvuma evakuatsiooniteede ja tulekustutusvahendite paiknemisega;
* suitsetamine on lubatud ainult väljapool maja;
* mitte sulgema ega takistama evakuatsiooniteid ega hädaväljapääse;
* lahkumisel hoonest peab Töötaja lülitama välja ebavajalikud elektriseadmed.
4.2. Tegutsemine tulekahju korral.
Tulekahju avastamisel ja/või häiresüsteemi rakendudes on kõik Panga ruumides viibivad
isikud kohustatud viivitamatult hoonest väljuma mööda lähimat tähistatud
evakuatsiooniteed, järgides Panga Töötajate ja/või päästetöötajate juhiseid.
Tulekahju avastanud või suitsu märganud Töötaja peab:
* viivitamatult teatama päästeameti kõnekeskusele telefonil 112, kus on tulekahju
puhkenud ja mis põleb, nimetades ühtlasi oma perekonnanime ja teate andmiseks
kasutatava telefoni numbri;
* hoiatama ohtu sattunud inimesi, vajadusel käivitades alarmi nupu vajutamisega kui
häirekellad ei helise;
* abistama Kliente evakueerimisel;
* võimaluse korral asuma tuld kustutama ilma ennast ohtu seadmata;
* võimalusel tõkestama tule levikut (sulgema uksed ja aknad);
* informeerima Panga talitluspidevuse eest vastutavat isikut tulekahjust.
Tulekustutus- ja päästemeeskonna saabumisel tuleb selle juhile teatada:
* tulekahju tekkekoht ja ulatus;
* võimalik oht inimestele;
* muud tulekahjuga kaasneda võivad ohud.

