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ГЛОСАРІЙ
У цій Політиці терміни та скорочення вживаються в такому значенні:

Банк АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Внутрішній контроль Заходи (процедури) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (далі -  

Банк), спрямовані на забезпечення ефективності та результативності 
здійснення операцій Банку, ефективності управління активами і 
пасивами, ризиками, забезпечення повноти, своєчасності та 
достовірності ведення бухгалтерського обліку та складання і надання 
фінансової, статистичної, управлінської, податкової та іншої звітності, 
запобігання шахрайству, комплаенс тощо.

Внутрішні документи 
Банку

положення, порядки, інструкції, розпорядження, накази, посадові 
інструкції, інші документи, що регламентують діяльність Банку

Внутрішні 
нормативні 
документи Банку 
(ВИД)

Політики, стратегії, положення, інструкції, методики, правила, опис 
процедур та операційних процесів, інші документи, що регламентують 
діяльність Банку, у тому числі порядок здійснення внутрішнього 
контролю в Банку.

Винагорода Цінність у грошовому вигляді, яку отримує особа в обмін на 
послуги/роботи, які вона надала/виконала для Банку.

Керівник/Керівники
Банку

Голова, його заступники та члени Наглядової ради Банку.
Голова, його заступники та члени Правління Банку.
Головний бухгалтер, його заступники.
Голови та члени колегіальних органів Банку (комітетів, комісій 
Наглядової ради та Правління Банку).
Керівники структурних/відокремлених підрозділів Банку та особи, які 
тимчасово виконують ці обов’язки.

Ключові керівники 
Банку

Керівники Банку, Головний бухгалтер, заступники Головного 
бухгалтера, керівники підрозділів контролю, керівник структурного 
підрозділу Банку, до функцій якого належать управління фінансовими 
потоками, фінансове планування, підготовка звітності Банку та інші 
працівники, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний 
профіль ризику Банку, що визначені Наглядовою радою Банку.

Підрозділи контролю Служба внутрішнього аудиту, Служба комплаенсу, Служба управління 
ризиками.

Підрозділ Банку Структурний/відокремлений підрозділ Банку.
Політика винагороди Система оплати праці Банку, що забезпечує належне корпоративне 

управління та ризик-менеджмент. Система винагороди Банку 
забезпечує ефективне корпоративне управління, управління ризиками, 
ураховує стратегічні цілі Банку та сприяє дотриманню корпоративних 
цінностей.

Ризик Імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або 
недоотримання доходів, або невиконання стороною договірних 
зобов’язань унаслідок впливу негативних внутрішніх та зовнішніх 
факторів.

Управління ризиками Систематичний процес виявлення, ідентифікації, оцінки, вимірювання, 
моніторингу та контролю ризиків.

Інші терміни та 
поняття

Терміни, які вживаються в цій Політиці, застосовуються в значеннях, 
визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність», 
іншими Законами України, нормативно-правовими актами 
Національного банку України та внутрішніми нормативними 
документами Банку.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політика винагороди АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», (надалі за текстом -  Політика), спрямована на висвітлення 
основних цілей та принципів організації та моніторингу системи винагороди 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», (надалі за текстом 
-  Банк), яка забезпечує ефективне корпоративне управління, управління ризиками, 
ураховує стратегічні цілі Банку та сприяє дотриманню корпоративних цінностей. Політика 
є актом внутрішнього регулювання Банку та визначає загальні методи та суб’єкти системи 
винагороди, їх завдання, повноваження та відповідальність з питань організації системи 
винагороди.

1.2. Політика розроблена відповідно до:
Закону України «Про акціонерні товариства»;
Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
Кодексу законів про працю України;
Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в 

банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 
03.12.2018 № 814-рш;

Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та 
банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного банку України 
від 11.06.2018 № 64 зі змінами й доповненнями;

Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України 
та банківських групах, затвердженого Національним банком України 02 липня 2019 року № 
88;

Вимог до Положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого 
органу акціонерного товариства, затвердженого Рішенням ГІКЦПФР 25.09.2018 № 659;

Інших нормативно-правових актів Національного банку України (надалі -  НБУ);
Статуту Банку;
Принципів корпоративного управління Банку;
Кодексу корпоративної етики;
Інших внутрішніх нормативних документів Банку.

1.3. Політика ґрунтується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, 
стандартах та інструментах, які рекомендовані НБУ та Базельським комітетом з питань 
банківського нагляду.

1.4. В своїй діяльності Банк керується Цивільним Кодексом України, 
Еосподарським кодексом України, Податковим Кодексом України, Законом України «Про 
банки і банківську діяльність», Законом України «Про акціонерні товариства», Законом 
України «Про цінні папери і фондовий ринок», Законом України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність», Законом України «Про інформацію», Закону України «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», 
іншими нормативно-правовими актами ІІБУ, Статутом Банку, Принципами корпоративного 
управління Банку, Кодексом корпоративної етики Банку, Концепцією управління ризиками 
Банку, іншими внутрішніми нормативним документами Банку та цією Політикою.

1.5. Ця політика є обов’язковою для виконання та дотримання усіма органами 
управління та контролю, підрозділами і працівниками Банку.

1.6. Терміни вживаються в Політиці у значенні, наведеному в Елосарії. Тлумачення 
інших термінів, що використовуються в Політиці, відповідає визначеним законодавством 
України, нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами 
Банку.
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2. ПРИНЦИПИ ТА ЦІЛІ СИСТЕМИ ВИНАГАРОДИ

2.1. Метою ефективної системи винагороди є забезпечення належного 
корпоративного управління, управління ризиками з урахуванням стратегічних цілей Банку 
та сприяння дотриманню корпоративних цінностей.

2.2. Система винагороди Банку не повинна стимулювати прийняття надмірного рівня 
ризику.

2.3. Система винагороди Банку є інструментом справедливої та адекватної оплати 
роботи персоналу Банку та запобігання зловживанням.

2.4. Системи винагороди є основним компонентом структури управління та 
заохочення, за допомогою якої Наглядова рада та Правління підтримують ефективну 
роботу, повідомляють про прийнятне прийняття ризиків та підвищують ефективність 
діяльності та культури управління ризиками.

2.5. Система винагороди має відповідати бізнес-стратегії та стратегії управління 
ризиками, цінностям і довгостроковим інтересам Банку. Вона має передбачати заходи, 
спрямовані на запобігання конфліктам інтересів. Програми винагороди мають сприяти 
підтриманню належної культури управління ризиками, що передбачає дотримання ділової 
етики у зв’язку з прийняттям ризиків, а також стимулювати працівників до дій в інтересах 
Банку в цілому (з урахуванням інтересів клієнтів), а не лише власних потреб чи потреб 
бізнес-підрозділів. Зокрема, заохочувальні виплати, передбачені системою винагороди, не 
повинні стимулювати персонал до прийняття надмірних ризиків.

3. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВИНАГОРОДИ

3.1. В своїй діяльності Банк виділяє наступні компоненти системи винагороди:
3.1.1. Фіксовані та змінні складові винагороди, де:

фіксована винагорода становить основну й додаткову заробітну плату 
відповідно до штатного розпису, трудових договорів / контрактів та цивільно - правових 
договорів. Основними критеріями для встановлення рівня фіксованої винагороди є 
організаційна відповідальність працівника з огляду на його посадові інструкції, 
професійний досвід та стаж роботи, виконання додаткових обов’язків;

змінна винагорода, яка нараховується / сплачується на основі критеріїв оцінки 
ефективності роботи працівника, підрозділу та Банку, що визначені окремими 
нормативними документами Банку. Змінна винагорода відображає послідовне та виважене 
з огляду на ризики виконання обов’язків із результатом, що перевищує вимоги посадової 
інструкції працівника.

3.1.2. Винагороди в залежності від характеру впливу на профіль ризику Банку: 
винагорода (фіксована та змінна) членів Наглядової ради Банку, загальні

принципи визначення нарахування та виплати якої визначені в Положенні про винагороду 
членів Наглядової ради Банку;

винагорода (фіксована та змінна) членів Правління, ключових керівників та 
інших осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику 
Банку, загальні принципи визначення, нарахування та виплати якої визначені в Положенні 
про винагороду членів Правління, ключових керівників та осіб, професійна діяльність яких 
має значний вплив на загальний профіль ризику Банку;

винагорода (фіксована та змінна) інших працівників Банку, що не є членами 
Наглядової ради, Правління, не належать до складу ключових керівників Банку, осіб, 
професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку, загальні 
принципи визначення, нарахування та виплати якої визначаються в окремих внутрішніх 
нормативних документах Банку.

3.2. Структура фіксованої винагороди, строки і періодичність її виплати, інші 
питання, що стосуються виплати винагороди, загальні процедурні питання визначаються
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Положенням про оплату праці, преміювання та надання соціальної допомоги працівникам 
Банку. Загальна система мотивації працівників, мотивація окремих видів бізнесів, бізнес- 
ліній, мета та цілі такого мотивування працівників, процедури мотивації визначаються 
окремими внутрішніми нормативними документами Банку щодо мотивації.

3.3. Розмір винагороди праці працівників підрозділів контролю має визначатися 
незалежно від бізнес-підрозділів, що є об’єктом нагляду, та оцінки ефективності роботи 
мають ґрунтуватися на досягненнях їхніх цілей таким чином, щоб не обмежувати їхню 
незалежність.

3.4. Розмір винагороди має визначатися з урахуванням прийнятих ризиків і 
результатів такого прийняття. Способи винагороди за можливі подальші надходження, 
строки та вірогідність одержання яких залишаються невизначеними, мають ретельно 
оцінюватися на підставі якісних і кількісних основних показників. Структура винагороди 
має забезпечувати можливості коригування змінної винагороди з урахуванням повного 
діапазону ризиків, у тому числі порушення лімітів щодо схильності до ризиків, внутрішніх 
процедур або правових вимог.

3.5. Всі ключові керівники Банку відносяться до складу осіб, професійна діяльність 
яких має значний вплив на загальний профіль ризику. До ключових керівників належать 
члени Наглядової ради, члени Правління, Головний бухгалтер та його заступники, 
керівники підрозділів контролю та особа, що відповідає за управління фінансовими 
потоками, фінансове планування, підготовка звітності Банку.

3.6. Особи, що не є ключовими керівниками, але професійна діяльність яких має 
значний вплив на загальний профіль ризику Банку, визначаються рішенням Наглядової 
ради, яке оформлюється відповідним Протоколом. Наглядова рада має визначати особливі 
положення для працівників, які здійснюють суттєвий вплив на загальний профіль ризиків, 
так званих осіб, що приймають великі ризики

3.7. Особою, професійна діяльність якої має значний вплив на профіль ризику може 
бути працівник Банку, що згідно зі своїми посадовими обов’язками та функціями впливає 
на загальний рівень вразливості Банку до ризиків або після застосування заходів для 
мінімізації ризиків та відповідає наступним критеріям:

є Головою одного з Комітетів Банку;
має право «вето» в одному з комітетів Банку;
має певні повноваження /довіреності;
за іншими характеристиками має значний вплив на прийняття рішень, які 

впливають на загальний рівень вразливості Банку до ризиків або після застосування заходів 
для мінімізації ризиків. Під «значним впливом» слід розуміти рівень «ваги голосу» особи 
більше 60%.

3.8. Склад осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль 
ризику, переглядається Наглядовою радою не рідше одного разу на рік.

3.9. Банк повідомляє Загальним зборам акціонерів та НБУ про осіб, професійна 
діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку.

ЗЛО. Схеми оплати праці складаються з урахуванням результатів прийняття 
ризиків протягом тривалого часу. Система винагороди осіб, які приймають великі ризики, 
може здійснюється з відстроченням виплати основної суми винагороди до одержання 
висновків про результати прийняття ризиків. Це передбачає застосування принципів про 
виплату штрафів/позбавлення права на одержання винагороди, зокрема зменшення або 
скасування оплати на підставі реалізованих ризиків або вжиття певних заходів до 
здійснення оплати та/або положень про повернення оплати, згідно з якими розмір 
винагороди може бути зменшено або скасовано після здійснення оплати у разі виникнення 
нових обставин, які свідчать про те, що винагороду було виплачено на підставі помилкових 
припущень, зокрема недостовірних даних, або у разі виявлення того, що працівник не 
виконував внутрішні політики або правові вимоги. У таких випадках Банк повинен у 
найкоротші можливі строки вживати заходів для повернення собі сум, права на одержання
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яких було скасовано або які підлягають компенсації з метою сприяння відповідному 
відшкодуванню.

3.11. Банк не застосовує винагороди у вигляді:
«золотих привітань» - авансів, що виплачуються працівникові у разі зміни місця

роботи;
«золотих парашутів» - договорів найму, які передбачають виплату компенсації у 

разі зміни контролю та/або звільнення, згідно з якими новим або звільненим представникам 
вищого керівництва чи іншим працівникам виплачуються великі суми винагороди, 
незалежно від ефективності їхньої діяльності.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Загальні збори акціонерів затверджують Положення про винагороду членів 
Наглядової ради Банку.

4.2. Всі інші внутрішні нормативні документи, що стосуються систем винагороди, 
оплати праці та мотивації керівників Банку, ключових керівників та персоналу Банку 
затверджуються Наглядовою радою Банку.

4.3. Наглядова рада Банку з метою забезпечення ефективності системи винагороди 
забезпечує функціонування системи винагороди та здійснює контроль за її ефективністю в 
межах повноважень, наданих законодавством, Статутом, внутрішніми документами Банку.

4.4. Наглядова рада несе відповідальність за загальний нагляд за впровадженням з 
боку керівництва системи винагороди в усьому Банку.

4.5. Наглядова рада оцінює практики виплати винагороди за потенційні 
надходження (доходи), строки та ймовірність отримання яких є невизначеними, й 
узгодження цих виплат із фінансовим станом Банку та його перспективами.

4.6. Наглядова рада має регулярно перевіряти й переглядати результати 
функціонування системи винагороди для оцінки того, чи забезпечує така система Банку 
відповідне стимулювання у сфері управління ризиками, капіталом і ліквідністю.

4.7. Наглядова рада принаймні щороку перевіряє плани та процедури 
функціонування системи винагороди та результати їх впровадження.

4.8. Наглядова рада не рідше одного разу на рік здійснює оцінку впровадження 
політики винагороди в Банку та повідомляє про результати оцінки Національний банк. 
Оцінка включає питання врахування ризиків, розміру капіталу, ліквідності під час 
визначення розміру змінної частини винагороди особам, професійна діяльність яких має 
значний вплив на загальний профіль ризику Банку.

5. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ

5.1. Система внутрішнього контролю за системою винагород проводиться відповідно 
до внутрішніх нормативних документів Банку.

5.2. Контроль за виконанням вимог Політики здійснює Наглядова рада Банку. Через 
управлінську звітність, передбачену цією Політикою, Наглядова рада здійснює нагляд за 
ефективністю дії політики винагороди.

5.3. Голова Правління контролює та відповідає за здійснення повних і своєчасних 
розрахунків фіксованої та змінної частини винагород відповідно до рішень Загальних 
зборів акціонерів та Наглядової ради, цієї Політики та відповідних внутрішніх документів 
Банку щодо винагород, оплати праці та матеріальної мотивації працівників.

5.4. Служба внутрішнього аудиту, Служба комплаенсу в межах планів роботи мають 
право перевіряти систему винагороди Банку та через систему управлінської звітності 
доводять інформацію до Наглядової ради та Правління Банку.
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5.5. Методологічний контроль операційних та комплаенс ризиків виконують Служба 
управління ризиками та Служба комплаенсу, відповідно до внутрішніх нормативних 
документів Банку.

5.6. Процес контролю за оплатою праці в Банку здійснюється на підставі 
сформованої відповідними підрозділами періодичної звітності. Конкретизація звітності, 
порядок її складання та надання визначається у внутрішніх нормативних документах щодо 
винагород Банку.

5.7. Процес контролю за політикою винагороди Банку здійснюється на підставі 
сформованої відповідними підрозділами періодичної звітності. Конкретизація звітності, 
порядок її складання та надання визначається у внутрішніх нормативних документах щодо 
винагород Банку.

5.8. Основні види ризиків та контролів, що виникають в процесі оплати праці 
працівників Банку:

ПОЛІТИКА ВИНАГОРОДИ
А Т «  БА НК « УКРА ІНСБКИЙ КАПІТАЛ»

JSC «BANK «UKRAINIAN CAPITAL»
Crop. 8 із 13



№ Вид
ризику

Фактор ризику / ідентифікатор 
ризику/ інформація, що 

підтверджує настання ризику

Зміст/короткий опис процедур 
контролю

/вид внутрішнього контролю 
/контрольна процедура*/

Періоди
чність

здійснення
процедури
контролю

Контроль та Перший рівень контролю 
колегіальний орган/ підрозділ / ризик-координатор

Другий 
/третій 
рівень 

контролю/ 
СІЮ, ССО, 

СІА

Вид
контролю

самостійний
контроль

подвійний
контроль

автоматиз
ований
контроль

колегіал
ьний
контроль

1. Комплаенс
ризик

Недотримання вимог законодавства 
України, нормативно-правових актів 
НБУ щодо відповідності ВНД 
законодавству України / 
/невірна/застаріла методологія 
виконання операції/процесу

■Моніторинг змін законодавства 
України, нормативно-правових актів 
НБУ
■Актуалізація внутрішніх норма
тивних документів, що регламен
тують процеси винагород не рідше 1 
разу на 1 рік, відповідно до 
внутрішніх процедур Банку 
■Внутрішній контроль за 
актуалізацією ВНД

постійно Начальник 
Управління 
бухгалтерського 
обліку, Управління 
по роботі 3 
персоналом, Відділ 
бюджетування, звітності 
та контролінгу

Головний
бухгалтер

Правлінн
я,
Наглядов 
а рада

Служба
управління
ризиками
Служба
комплаенсу

Попередній

2. Комплаенс
ризик

Недотримання вимог законодавства 
України, нормативно-правових актів 
НБУ щодо відповідності ВНД 
законодавству України / 
/невірна/застаріла методологія 
виконання операції/процесу, 
недотримання кореляції ВНД між 
собою

■Моніторинг змін законодавства 
України, нормативно-правових актів 
НБУ
■Актуалізація внутрішніх 
нормативних документів, що 
регламентують процеси винагород 
не рідше 1 разу на 1 рік, відповідно 
до внутрішніх процедур Банку 
■Внутрішній контроль за 
актуалізацією ВНД

Постійно

Згідно плану 
роботи 
служби 
комплаенсу

Управління по роботі 
з персоналом

Відділ 
бюджетуван 
ня, звітності 
та
контролінгу

Служба
управління
ризиками

Служба
комплаенсу

Попередній
Поточний

Подальший

3. Комплаенс
ризик

Методологічний ризик, не 
відповідність ВНД внутрішнім 
процедурам Банку// Невірна/застаріла 
методологія виконання 
операції/процесу, недотримання 
кореляції ВНД між собою

■Моніторинг змін в діяльності Банку 
■Актуалізація внутрішніх 
нормативних документів, що 
регламентують процеси винагород 
не рідше 1 разу на 1 рік, відповідно 
до внутрішніх процедур Банку 
■Внутрішній контроль за 
актуалізацією ВНД

Постійно

Згідно плану 
роботи 
служби 
комплаенсу

Начальник 
Управління 
бухгалтерського 
обліку, Управління 
по роботі 3 
персоналом

Головний
бухгалтер

Служба
комплаенсу

Попередній
Поточний

Подальший

4. Комплаенс
ризик

Недотримання вимог законодавства 
України, нормативно-правових актів 
НБУ щодо наявності ВНД, 
регламентуючих процес оплати праці 
//Відсутність затвердженої методології

■Моніторинг наявності внутрішніх 
нормативних документів згідно 
вимог законодавства 
■Внутрішній контроль за 
актуалізацією внутрішніх 
нормативних документів

Постійно

Згідно плану 
роботи 
служби 
комплаенсу

Начальник 
Управління 
бухгалтерського 
обліку, Управління 
по роботі 3 
персоналом

Головний
бухгалтер

Правлінн
я,
Наглядов 
а рада

Служба
комплаенсу

Попередній
Поточний

Подальший

5. Ризик
конфлікту
інтересів
Комплаенс
ризик

Недотримання вимог законодавства 
України, нормативно-правових актів 
НБУ, ВНД Банку в процесі 
нарахування та виплати винагород

■Контроль безпосереднього 
керівництва за процесом та 
правильністю здійснення 
операцій/процесів 
■Перевірки ВК та Служби 
внутрішнього аудиту Банку 
Навчання персоналу

Постійно

Згідно плану 
роботи 
служби 
комплаенсу 
Згідно плану

Начальник 
Управління 
бухгалтерського 
обліку, Управління 
по роботі 3 
персоналом, Відділ 
бюджетування,

Головний
бухгалтер

Члени
Правління
-куратори
підрозділів

Служба
комплаенсу

Служба 
внутрішньог 
о аудиту

Попередній
Поточний
/подальший

Подальший



■Впровадження механізму 
конфіденційного повідомлення про 
порушення

роботи 
Служби 
внутрішньог 
о аудиту

звітності та 
контролінгу

6. Операцій
ний ризик

Помилки в управлінській звітності по 
системі винагород

Планові перевірки Служби 
внутрішнього аудиту

Згідно плану 
роботи 
Служби 
внутрішньог 
о аудиту

Відділ
бюджетування, 
звітності та 
контролінгу

Головний
бухгалтер

Правління,
Наглядова
рада

Служба
внутрішнього
аудиту

Подальший

7. Комплаенс
ризик

Порушення встановлених термінів 
подання звітності

Корпоративний секретар,
Контроль керівника, Складання 
планів засідань, переліку звітності, 
суцільна та послідовна нумерація 
створюваних документів

Постійно Начальник
Управління
бухгалтерського
обліку, Відділ
бюджетування,
звітності та
контролінгу

Головний
бухгалтер

Корпорат
ивний
секретар

Служба
комплаєнсу

Попередній
Поточний

8. Ризик
інформа
ційної
безпеки

Несанкціонований доступ до 
інформації

Адміністративний контроль 
(підписання при прийомі на роботу 
листа про нерозголошення 
інформації з обмеженим доступом) 
обмеження прав доступу

постійно Управління по роботі 
з персоналом

Управління
банківської
безпеки

Члени
Правління
-куратори
підрозділів

Служба
управління
ризиками

Попередній

постійно Управління
інформаційних
технологій

Управління
банківської
безпеки

Члени
Правління
-куратори
підрозділів

Служба
управління
ризиками

Попередній

Перед
операцією

Управління
інформаційної
безпеки

Члени
Правління
-куратори
підрозділів

Служба
управління
ризиками

Попередній
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5.9. Основні види управлінської звітності та звітності регуляторам щодо винагороди 
Банку такі:

№ Назва Звіту Періодичність
подання Кому подається Відповідальний 

орган/ підрозділ
1 Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку Рік Загальні збори 

акціонерів
Наглядова рада 
Банку

2 Оцінка впровадження політики винагороди в Банку, 
яка включає питання врахування ризиків, розміру 
капіталу, ліквідності під час визначення розміру 
змінної частини винагороди особам, професійна 
діяльність яких має значний вплив на загальний 
профіль ризику Банку

Рік НБУ Наглядова рада 
Банку

3 Оцінка впровадження політики винагороди в Банку Рік Наглядова рада 
Банку

Комітет 3 
винагороди та 
призначень

4 Як частина звіту про виконання бюджету Банку Квартал Наглядова рада, 
Правління Банку

Відділ бюджетування, 
звітності та 
контролінгу

5 Звітність щодо порушення політики винагороди Рік* Наглядова рада, 
Правління Банку

Служба
комплаєнсу

*звітність подасться протягом 45 днів після звітного періоду.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Ця Політика набуває чинності з дати її затвердження Наглядовою радою Банку та діє 
до її скасування або прийняття нового внутрішнього нормативного документу, який регулює 
аналогічні питання у встановленому законодавством України та внутрішніми нормативними 
документами Банку порядку.

6.2. Зміни та доповнення до цієї Політики оформлюються окремим документом або 
шляхом її викладення у новій редакції. Прийняття нової редакції Політики автоматично 
призводить до припинення дії попередньої редакції відповідно до рішення Наглядової ради 
Банку.

6.3. У разі невідповідності будь-якої частини цієї Політики законодавству України, 
нормативно-правовим актам Національного банку України, у тому числі у зв’язку з прийняттям 
нових нормативно-правових актів, ця Політика буде діяти лише в тій частині, що не 
суперечитиме законодавству України.

6.4. Всі питання, не врегульовані цією Політикою вирішуються у формах, що не 
суперечать здоровому глузду, в порядку, передбаченому іншими внутрішніми нормативними 
документами Банку та на підставі законодавства України.

6.5. Відповідальність за актуалізацію цієї Політики покладається на Управління по 
роботі з персоналом. У міру необхідності, документ повинен переглядатися як мінімум 1 раз на 
1 рік.

6.6. Пропозиції щодо змін та доповнень до цієї Політики підрозділи Банку направляють 
до Управління по роботі з персоналом.

6.7. Ця Політика публікується у формі, яка не може бути легко змінена, але до якої має 
вільний доступ відповідний читач. Документ зберігається і надається таким чином, щоб бути 
доступним для працівників Банку, які надалі будуть мати право користуватись ним.

6.8. Ця Політика публікується в системі електронного документообігу / інших 
аналогічних системах Банку або в місці, доступному кожному працівнику Банку.

6.9. За консультаціями та / або у випадках інших непорозумінь щодо цієї Політики 
працівники Банку мають звертатися до працівників Управління по роботі з персоналом.
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