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INTEGRUOTA VADYBOS SISTEMOS POLITIKA 

 
UAB GF bankas priima indėlius bei teikia vartojimo kreditų ir prekių finansavimo paslaugas.  

Organizacijos tikslas – būti aukštos kokybės specializuotas paslaugas teikiančiu banku, kuris: 

• siekia tapti specializuotas bankines paslaugas teikiančiu rinkos lyderiu, 

• diegia pažangiausius klientų aptarnavimo sprendimus, 

• reaguoja į kintančius modernios visuomenės poreikius ir pasaulines tendencijas, siūlydamas technologiškai 

pažangius produktus ir paslaugas, vykdo intensyvią skaitmeninę plėtrą, 

• užtikrina valdomos informacijos saugą,   

• puoselėja atsakingo skolinimo kultūrą, 

• orientuojasi į klientą, puoselėja partnerystę, yra atsakingas, vieningas ir profesionalus. 

 

Mes įsipareigojame: 

• nuolat gerinti kokybės tikslus, IT paslaugų vadybos ir informacijos saugumo valdymo sistemos rezultatyvumą, 

nustatydami kokybės, IT paslaugų ir informacijos saugumo tikslus bei analizuodami šių tikslų įgyvendinimą, 

• įgyvendinti tinkamas priemones ir skirti reikiamus išteklius, siekiant išvengti arba minimizuoti galimų informacijos 

saugumo pažeidimų, galinčių turėti įtakos vykdomai veiklai, kiekį, 

• atitikti teisinius bei klientams ir veiklos specifikai taikomus reikalavimus, stebėti ir analizuoti jų pasikeitimus, 

• įgyvendinti tinkamas priemones ir skirti reikiamus išteklius, siekiant išvengti veiklos sutrikdymo dėl konfidencialios 

informacijos atskleidimo, informacijos vientisumo pažeidimo arba informacijos neprieinamumo dėl jos praradimo 

ar informacinių sistemų neveikimo, 

• valdyti riziką, kylančią GENERAL FINANCING BANKO informacijos konfidencialumui, vientisumui ir 

prieinamumui, ir mažinti ją iki priimtino lygio, 

• užtikrinti informacijos saugumo pažeidimų analizę ir sprendimą bei skirti išteklius jų atsiradimo priežasčių 

pašalinimui, 

• užtikrinti patogų klientui sutarčių sudarymo būdą, platų klientų aptarnavimo vietų tinklą, klientų aptarnavimą 

elektronine klientų aptarnavimo sistema, 

• užtikrinti kruopštų klientų mokumo įvertinimą, siekiant apsaugoti juos nuo galimos rizikos, 

• užtikrinti operatyvų pinigų pervedimą klientui nustatytu laiku, 

• garantuoti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius resursus, reikalingus IT paslaugų gerinimo veikloms 

įgyvendinti, 

• su šia politika ir visais susijusiais dokumentais supažindinti atsakingus darbuotojus ir saugoti visus integruotos 

vadybos sistemos dokumentus, pasiekiamus darbuotojams pagal jų teises ir atsakomybes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nuolatinį kokybės, IT paslaugų vadybos ir informacijos saugumo valdymo sistemos gerinimą ir veiksmingumą įmonės 

vadovybė užtikrina: 

 

• planuodama ir valdydama veiklos procesus, susijusius su atliekamų darbų kokybe ir įsipareigojimais užsakovui; 

• tobulindama veiklos procesus, didindama technologinį efektyvumą; 

• vertindama veiklos rezultatus siekiant tobulinti įmonės veiklą; 

• iškeldama ir įgyvendindama kokybės, informacijos saugumo ir IT paslaugų tikslus; 

• nuolatos ir sistemingai ugdydama darbuotojus; 

• užtikrindama, kad IT paslaugų teikimas būtų vykdomas vadovaujantis IT paslaugų valdymo sistemos reikalavimais. 

Ši, viešai skelbiama, kokybės, IT paslaugų vadybos ir informacijos saugumo valdymo sistemos politika skirta visiems 

GENERAL FINANCING BANKO darbuotojams, klientams bei visiems suinteresuotiems mūsų veiklos rezultatais ir sėkme. 
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