
Положення про кредитну політику 

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

 

Затверджено Протоколом Наглядової Ради №19 від 23/06/17 



Основні завдання та функції  

 Завдання Кредитної політики:  

• визначення основних принципів здійснення кредитного процесу й управління 

кредитним ризиком у Банку 

 

Основні функції кредитної політики: 

 

• встановлення загального підходу Банку до прийняття кредитних ризиків; 

• визначення основних принципів і стандартів кредитної діяльності; 

• встановлення відповідальністі і повноважень працівників Банку на кожному етапі 

кредитного процесу; 

• забезпечення комплексного підходу до управління ризиками 
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Основні розділи Кредитної політики  

• Клієнти та продукти 

• Валюта фінансування 

• Цільові галузі для фінансування 

• Ухвалення новацій та змін 

• Обробка виключних ситуацій 

• Основні принципи кредитування 

• Організація кредитного процесу 

• Мінімальні вимоги до потенційних позичальників 

• Мінімальні стандарти кредитної угоди 

• Кредитні повноваження 

• Моніторинг кредитів 

• Економічні заходи в роботі з проблемними кредитами 

• Звітність 3 



Клієнти 

Суб’єкти МСБ (річна 

реалізація до 40 

млн. грн.) 

Корпоративні клієнти 

(річна реалізація 40 і 

більше млн. грн.) 

Фізичні особи - 

представники 

середнього та нижче 

середнього класу 

Фізичні особи – VIP-клієнти: 
• З місячним доходом: 

 - 30-90 тис. грн. 

 - 90-150 тис. грн. 

• Заможні клієнти з активами від 

30 млн. грн. 
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Основні кредитні продукти ЮЛ та ФОП 

овердрафт на  

поточний рахунок 

кредит на поповнення  

обігових коштів 

кредит під заставу  

депозиту, 

гарантії, авалі 

фінансовий лізинг 

інвестиційний кредит 

торгове  

фінансування 
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Короткострокове фінансування, до 2 р Инвестиційне кредитування, до 5 р 



Основні кредитні продукти ФО 

кредитні картки, 2 роки 

споживчі кредити, 

2 роки 

фінансування авто,  

в т.ч. в лізинг, 

5 років 

Іпотека, 20 років 

кредит під заставу депозиту,  

1 рік 
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Короткострокове фінансування Инвестиційне кредитування 



Валюта фінансування 

Юридичні особи 

Фізичні особи 
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Цільові галузі для фінансування 

8 

Сільське господарство та пов’язані галузі 
Роздрібна торгівля Оптова торгівля 

Виробники споживчих товарів 
Інфраструктура і транспорт  



Не фінансуємо 
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Виробницьтво та торгівля 

забороненними продуктами 

або послугами  

Виробництво і переробка тютюну 

Виробництво або торгівля зброєю  

Виробництво або торгівля 

радіоактивними матеріалами 

Азартні ігри, казино  

Виробництво або торгівля 

незв'язаних волокон азбесту 

Рибальство в морському середовищі з 

використанням сіток понад 2,5 км в довжину 



УХВАЛЕННЯ НОВАЦІЙ ТА ЗМІН 
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Бізнес 

Юристи 

Служба безпеки 

Ризик-менеджмент 

ІТ 

Комплайенс 

Операційні підрозділи 

? 
• Цільові ринки 

• Відповідність Політикам 

• Процедури 

• Ризики 

• Прибуток 

• Звітність 

• Договори 

• Тощо 



ОБРОБКА ВИКЛЮЧНИХ СИТУАЦІЙ 
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Ризик-менеджмент 

Кредитний комітет 



Дотримання цінностей 

Зосередженість на клієнті 

Індивідуальна відповідальність 

Дотримання фундаментальних 

правил фінансування  

Якість 

Економічна ефективність 

Баланс між ризиком та 

прибутком 

Філософія 

банківських 

операцій 

- Баланс між ризиком та прибутком 

- Детальне розуміння операції 

-    Термін погашення кредиту відповідає 

корисному терміну інвестиції тощо 

- Результат з першого разу 

- Чіткі, вимірювані стандарти якості 

- Навчання персоналу - обов'язок керівництва 

- Прибуток важливіший за обсяги 

- Прибутковість, передбачена стратегією 

Банку 

- Ціни відповідають ризику 

-   Дотримання усіх положень законодавства 

та банківських стандартів 

-   Розуміння відповідальності Банку перед 

суспільством 

-   Довготривале партнерство 

-   Повне розуміння клієнта 

-   Рішення, пристосовані до потреб клієнта 

-   Вирішення проблем у команді 

-   Відповідальність за рішення покладається 

на кожного окремого працівника 

- Витрати та прибутки від діяльності 

правильно збалансовані 

- Ефективні процедури 

Основні принципи кредитування 
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Діяльність 
більше 1 року 

Ідентифікація 
Відмінна 
репутація 

Продукція 
конкурентно-
спроможна 

Поточний 
рахунок в Банку 

Банківська 
лінійка 

продуктів 

Прозора 
структура 
власності 

Не під 
банкрутством 

або ліквідацією 

Достатність 
опер.персоналу, 

основних 
засобів 

Актуальна 
фінансова 
звітність 

Прийнятний 
клас 

фінансового 
стану 

Відсутня 
негативна 

кредитна історія 

Мінімальні вимоги до потенційного позичальника –  

юридичної особи 
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Регулярний 
дохід 

Ідентифікація Вікові межі 

Відсутня 
негативна 

кредитна історія 

Відсутня 
негативна 

інформація 

Мінімальні вимоги до потенційного позичальника –  

фізичної особи 
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Організація кредитного процесу 

 

Поточне управління відносинами Залучення та консультації 

Впровадження рішення про 
кредитування 

Збір інформації, аналіз та рішення 
про кредитування 

Сумісна відповідальність 
працівників Бізнес-підрозділів 

та підрозділу ризик-
менеджменту 
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Кредитний 

аналітик 
Ризик-менеджмент 

Бізнес 

Служба безпеки 

Юристи 

Back 

Office 

Колегіальні  

органи 

Рішення про надання кредиту 

16 



Особливості прийняття рішення по масовим кредитним продуктам 

статистичні методи та скорингові моделі 

аналіз оборотів по рахункам позичальника 

Найкращі ІТ-рішення 

способи протидії шахрайству 

стоп-фактори 

інформація з кредитних бюро 

Андеррайтинг РМ 
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Карткові продукти Оплата частинами Овердрафти Кредити малому бізнесу 



Ризик-менеджмент Бізнес Колегіальні органи 

Кредитні повноваження 
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Індивідуальні повноваження Дуальні повноваження  Колективні повноваження 

• Клієнти МСБ 

• До 1.5 млн. грн. 

• Стандартні умови продуктів 

Ризик-менеджмент 

Юристи 
Служба 

безпеки 
Ризик- 

менеджмент 

• До 3 млн. грн. зі 

стандартними умовами 

продуктів 

• До 20 млн. грн. – операції під 

депозит 

• З позитивними висновками 

підрозділів 

 

• До 500 млн. грн.  

• Висновки підрозділів 

Служба 

безпеки 

Ризик- 

менеджмент 
Юристи 

одноголосне позитивне рішення  Рішення приймається більшістю голосів 



Мінімальні стандарти кредитної угоди 

предмет угоди: 
обсяг кредиту, 

строк,  процентна 
ставка, сума 

комісій 

мета отримання 
кредиту 

 

 
строки та умови 
надання кредиту 

процедура 
надання кредиту 

строки та умови 
погашення (або 

пролонгації) 
кредиту 

строки та порядок 
сплати процентів 
за користування 

кредитом 

строки та порядок 
сплати комісій, 
неустойки та 
інших виплат 

заяви, гарантії, 
додаткові умови 

та взаємні 
зобов'язання 

сторін 

перелік 
інформації у 

відповідності із 
законодавством 

посилання на 
перелік 

забезпечення, 
якщо воно є 

спеціальні умови 

юрисдикція та 
процедура 

розв'язання 
суперечок 

офіційні реквізити 
сторін 
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Оцінка за ринковою вартістю Додаткова порука власника 

Обов’язкове обтяження у реєстрах  Регулярний моніторинг 

Забезпечення кредитів 
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Моніторинг кредитів 

    Потенційно ризиковий клиент,  

виявлений на основі аномалій 

Збір  

додат-  

кової  

інфор-  

мації 

Заходи 

першого рівня 

Моніто- 

ринг 

резуль- 

татів 

Аномалія  

не вирішена/  

пояснена 

Ідентифікація 

ризикового клієнта 

Моніто- 

ринг 

резуль- 

татів 

Пропозиція/ рішення 

щодо заходів 

Пропози

-ція/ 

рішення 

щодо 

класифі- 

кації 

Остаточне 

рішення 

Стандартний 

бізнес 

Реструктуризація 
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Участь залучених у моніторингу сторін 
Бізнес-
підрозділ  

контроль за реалізацією проекту у порівнянні 
з планами клієнта  

зв'язок із клієнтами з різних питань  

регулярне збирання та систематизація 
інформації з преси про економічну ситуацію в 
країні, стан справ у галузі та про діяльність 
клієнта в цілому 

моніторинг ділової репутації клієнта 

своєчасна підготовка кредитних оглядів 

Ризик-
менеджмент  

правильність аналізу фінансового стану позичальників 

виявлення можливих ризиків, пов'язаних із бізнесом 
клієнта та, зокрема, кредитною операцією, що 
фінансується Банком 

моніторинг оборотів по рахунку позичальника 

підготовка висновків щодо подальшої співпраці з 
клієнтом  

розробка рекомендацій та можливих заходів для 
застосування у роботі з клієнтом 

перевірка забезпечення (з економічної точки зору), що 
пропонується Банку у заставу 

визначення резервів можливих втрат за кожним 
кредитом відповідно до діючого законодавства 

підготовка звітів про кредитний портфель  
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Типи моніторингу 

Поточний 
моніторинг 

Кредитні 
огляди 

Бізнес-підрозділ Ризик-менеджмент  
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Фінансовий 
стан клієнта 

Обороти за 
рахунками 

Забезпечення 
Бізнес та 
репутація 

клієнта 
Ліміти Строки 

Напрями моніторингу 
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Економічні заходи в роботі з проблемними кредитами 

захисні заходи з 
метою 

пом’якшення або 
мінімізації втрат 

підсилення 
структури 

забезпечення та 
позицій Банку  

додаткове 
залучення капіталу  

субординація 
інших боргів  

реструктуризація 
боргів  

реструктуризація 
кредитної операції 

прискорення 
погашення 

кредиту, коли має 
місце неминуче 

погіршення 
фінансового стану,  

подовження строку 
кредиту, коли 

труднощі здаються 
тимчасовими і є 

готовність до 
співпраці 

дострокове 
припинення 

операції 
кредитування  

реалізація 
забезпечення 

ініціювання 
судових процедур 
для дострокового 

припинення  

перегляд (зміна) 
прогнозів грошових 

потоків 
позичальника 

Ініціювання 

процедури 

банкротства 

Продаж інших 

активів клієнта 
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Наглядова 
Рада 

Правління 

Кредитний 
комітет 

Інші 
колегіальні 

органи 

Керівники 
підрозділів 

Звітування 
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Дякую за увагу!  
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