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1.

Ümumi müddəalar

1.1 Hazırkı Risklərin idarə edilməsi Siyasəti (daha sonra Siyasət) Bank VTB (Azərbaycan)
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (daha sonra Bank) daxili normativ sənədi olub, Bankda
risklərlə idarə sisteminin fəaliyyətinin əsas vəzifələrini, prinsiplərini və daxili formalaşma
proseslərinin mexanizmlərini və fəaliyyətini tənzimləyir.
1.2.

Bu Siyasət Azərbaycan Respublikasının (daha sonra AR) qanunvericiliyinə,

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının (daha sonra AR MB) və AR Maliyyə
Bazarlarına Nəzarət Palatasının (daha sonra AR MBNP) normativ xarakterli aktlarına,
Risklərin idarə edilməsi Konsepsiyasına (Strategiyası), risklərin idarə edilməsinə dair VTB
Qrupunun, Bank nəzarəti üzrə Bazel komitəsinin müvafiq sənədlərinə və Bankın digər daxili
sənədlərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.
1.3.

Bu Siyasət azı ildə bir dəfə yenidən nəzərdən keçirlir, və zərurət olduqda, müvafiq

dəyişikliklər edilir.
1.4.

Bu Siyasətin Bankın bütün əməkdaşları tərəfindən icrası məcburidir.

1.5.

Siyasətdə təfsilatı ilə əks olunmayan məsələlər Bankın ayrı-ayrı daxili sənədləri ilə

(risklərin müfavi növlərinin idarə edilməsi xüsusilə, Kredit siyasəti ilə tənzimlənən)
tənzimlənirlər.
1.6.

Bu Siyasətin məqsədləri üçün aşağıdakı termin və ixtisarlar istifadə olunur:

1.6.1. AK – Bankın Auditor Komitəsi;
1.6.2. Baket – müəyyən diapazonda (məsələn, 1-30 gün, 31-60 gün və s.) gecikdirilmiş
borcun müddəti üzrə kredit sazişlərinin qruplaşmasıdır;
1.6.3.

Biznes bölmələr – Bankın ayrı-ayrı fəaliyyət növlərini reallaşdıran və onlar üzrə

risk yaradam struktur bölmələrdir;
1.6.4. Validasiya (düzgünlüyün yoxlaması) — Bankda tətbiq edilən risklərin idarə edilməsi
sisteminin irəli sürülmüş tələblərə cavab verməsinini və ehtimal edildyi kimi işləməsinin
yoxlanılması və təsdiqi prosesidir;
1.6.5.

Defolt ehtimalı (PD) – müştəri üzrə kredit riskinin ölçüsünün ekspert və ya statistik

qiymətləndirilməsidir;
1.6.6.

Vintaj-analiz (vintage analysis) – gecikdirilmiş borcun nəsilləri üzrə kredit

portfelinin modelləşdirilməsi və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsidir;
1.6.7. baş risk inzibatçısı (CRO – Chief Risk Officer / Lokal CRO) – risklərin idarə edilməsi
funksiyası üzrə Bankın struktur bölmələrinin fəaliyyətinə nəzarət edən (kuratorluq edən),
Qrup rik-menecmentonin funksional xərri üzrə KPİ-yə malik Bankın İdarə Heyətinin
üzvü/Risklər və Monitorinq departamentinin Direktoru;
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1.6.8.
1.6.9.

Baş Bank (BB) – Bank VTB PSC;
VTB Qrupu - Bank VTB (PSC) və Bank VTB (PSC)-nin nizamnamə kapitalında

iştirak payı səs verən səhmlərin/payların ümumi sayından 50%-dən çoxunu təşkil edən və
qeydiyyatda olduqları ölkənin qanunvericiliyinə uyğun olaraq kredit təşkilatları olan
şirkətlər (yəni bank əməliyyatlarını həyata keçirən təşkilatlar) – "Törəmə banklar" və ya
maliyyə təşkilatları (yəni kredit təşkilatları olmayan və qiymətli kağızlar bazarında xidmət
göstərən təşkilatlar, lizinq şirkətləri, maliyyə xidmətləri bazarında əməliyyatları həyata
keçirənlər) – "Törəmə maliyyə təşkilatları" (birlikdə VTB Qrupunun Şirkətləri);
1.6.10. Qrupşəkilli risk-menecment – Bank VTB PSC-nin risk-menecmenti (RD və DRKR);
1.6.11. Defolt – “Problemli” və ya “Potensial-problemli” statusu olan borcla Bnakın işində
tətbiq edilən tədbirləri həyata keçirmədən müştəri tərəfindən öhdəliklərinin icrasının qeyrimümkünlüyünə dəlalət edən meyarlar əsasında Müştəri əlamətidir. Müştəriyə / kredit
sazişinə defolt statusunun verilməsi “Bank VTB (Azərbaycan) ASC-də müştəri defoltunun
əlamətlərinin müəyyənləşdirmə qydasə haqqında təlimat”la tənzimlənən prosedura uyğun
olaraq həyata keçirilir;
1.6.12. RvəMD – Bankın Risklər və monitorinq Departamenti;
1.6.13. Risk mənbələri (amilləri) – bu risk obyektlərinə təsir etən və ya risk obyekti olan
aktivin və ya maliyyə alətinin dəyərinin itməsinə və ya proseslərin keyfiyyətinin
pisləşməsinə (nasazlıqlara), yaxud Bankın maliyyə itkilərinə və ya strateji hədəfin
çatmamasına (əgər risk obyekti biznes-strategiya idisə) gətirib çıxaran təsadüfi və / və ya
əlverişsiz hadisələrin səbəbidir;
1.6.14. Müştəri /Borcalan - fiziki və ya hüquqi şəxsdir, həmçinin kredit sazişi bağlamaq
məqsədi ilə Banka müraciət etmiş sahibkar, həmçinin kredit sazişi / kredit limiti artıq
bağlanmış olan şəxsdır;
1.6.15. Bankın Komitələri – Bankın Müşahidə Şurası tərəfindən yaradılan, daimi əsasda
fəaliyyət göstərən və Müşahidə Şurasına tabe olan və Bankda risklərin idarə edilməsi
prosesinin səmərəli həyata keçirilməsinə dəstək olan işçi kollegial orqanları;
1.6.1.6. Komplaens-risk - kənardan Banka tənzimləyici orqanlar, məhkəmə orqanları
tərəfindən təsir tədbirlərinin tətbiqi və ya qanunların, başqa hüquq aktlarının, Bankın
normativ aktlarına və sərəncamverici sənədlərinə, özü nizamlanan təşkilatların
standartlarına, bank fəaliyyətinin işgüzar dövriyyəsinə riayət etməməsi nəticəsində Bankın
işgüzar reputasiyasının itməsi riskidir;
1.6.17. Kontragentlər – limitlərin müəyyən edildiyi və / və ya müvafiq limitlər çərçivəsində
uçotu aparılmalı olan əməliyyatların aparıldığı banklardır;
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1.6.18. ƏSG / KPI (əsas səmərəlilik göstəriciləri) / (key performance indicator) – strateji
hədəflərə nail olmaqda Banka/VTB Qrupuna kömək edən Bankın struktur bölməsinin və ya
rəhbər şəxsinin fəaliyyətinin göstəriciləri;
1.6.19. Bankın Kredit Komitəsi (KK) – Bankın Müşahid Şurasına tabe olan və kredit riski
daşıyan məsələlərin nəzərdən keçirilməsi yolu ilə kredit risklərinin idarə edilməsinin
səmərəli həyata keçirilməsinə yardım edən daimi əsasda fəaliyyət göstərən kollegial orqan;
1.6.20. Kredit riski – müştərinin Bank qarşısında öz öhdəliklərini vaxtında icra etməməsi və
ya natamam icra etməsi nəticəsində yaranan riskdir;
1.6.21. Kredit sazişi (kredit əməliyyatı) - bu bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq qaytarılma
şərtiylə təminatla və ya təminatsız müəyyən məbləğdə hər hansı müddətə borca və faizlərin
(xidmət haqqının) ödənişi ilə pul vasitələrinin verilməsini ehtiva edir (müddətin uzadılması
hüququ ilə). Bu sənədin kontekstində kredit sazişi anlayışına həmçinin göstərilən şərtlərdən
pul vasitələrinin verilməsi haqqında istənilən qəbul edilmiş öhdəliyi aiddir, o cümlədən,
ödənilməmiş sənədli akkreditivlər, qarantiyalar, veksellər, overdraftlar, zaminliklər,
diskontla və ya faizlərin alınması ilə qiymətli kağızlar, faktorinq, forfeytinq, maliyyə lizinqi
formasında, habelə müqavilə əsasında hər hansı formada verilmiş vəsaitlərin qaytarılmasının
digər tələb hüquqları.
1.6.22. RİK – Bankın Riskləri idarə etmə komitəsi;
1.6.23. Funksional xəttlərin lokal təmsilçiləri – VTB Qrupunun “Törəmə bankları”nın lokal
prinsiplərinə əsasən Bankın fəaliyyəti Müştərilərə xidmətə yönəlik səlahiyyətli
orqanları/şəxsləri;
1.6.24. Monitorinq – Bankın kredit riski amillərinin aşkarlanmasına və Müştərinin kredit
sazişi üzrə öz öhdıliklərini icra etməməsinin qarşısını almağa yönəlmiş kompleks təbdirlər
sistemi;
1.6.25. MŞ – Bankın Müşahidə Şurası;
1.6.26. Risk obyekti – istənilən maliyyə alətidir, proses, Bankın və ya əməliyyatın
fəaliyyətinin növü, hansıların ki, icrası vaxtı Bankın maliyyə durumunun pisləşməsi ola
bilər, aktivin dəyərinin itməsi, öhdəliyin, zərərlərin alınmasının və ya maliyyə axınlarını
idarə etmənin prosesinin və ya Bankı idarə etmə texnologiyalarının pisləşməsinin dəyərinin
artımı;
1.6.27. Əməliyyat riski - qeyri-adekvatlara görə yaranan riskdir və ya daxili proseslərin,
səhvlərin və Bankdan kənar insanların, sistemlərin və olmuş hadisələrin səhvlərinin
nəticələrinin. Əməliyyat riski növbəti kateqoriyalara bölünür:
1.6.27.1. İnsan resurslarının riski - , bank fəaliyyətiylə bağlı normativ-hüquqi sənədlərlə
həmçinin bankdaxili intizam tələblərinin Bankın əməkdaşları tərəfindən pozulmasına görə
zərərlərin (itkilər) yaranması riskidir;
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1.6.27.2. sistem riski - mövcud olan Bankda sistemlərdə və ya texnologiyalarda
problemlərin yaranmasına görə zərərlərin (itkilər) yaranmasının riskidir. Hər hansı niyyətlə
sistemlərdə və ya texnologiyalarda yaranmış itkilər insan resurslarının riskləri və ya xarici
risklər kimi təsnif edilməlidir;
1.6.27.3. hüquq riski – hüquq aktları tələblərinin pozulmasına görə yaranan riskdir, onların
vaxtsız, natamam və ya yanlış tətbiqi, daxili qaydaların yoxluqları, həmçinin ziddiyyətlər və
boşluqlar nəticəsində, Bankın daxili qaydalarında olanlar;
1.6.27.4. Kənar risklər — üçüncü şəxslər tərəfindən (üzblər tərəfindən) vurulmuş zərərə və
ya təbii fəlakətlərə görə zərərlərin (itkilər) yaranmasının riskidir.
1.6.28. Sahə riski – Bankın bir sahəyə və ya AR sahələr qrupuna aid olan
müştəri/kontragentlərinə dair ümumi risk;
1.6.29. İH – Bankın İdarə Heyəti;
1.6.30. SBFBFTP - fəaliyyətin və (və ya) ştatdankənar vəziyyətlərin yaranması halında
Bankın struktur bölmələrinin fəaliyyətinin bərpasının fasiləsizliyinin təminatının planlarıdır.
Hədəflər, məsələlər, intizam, üsullar və vaxtında tətbiq edilən tədbirlərin kompleksinin
həyata keçirilməsinin müddətləri müəyyən edir və / və ya təcili yeniləmə və minimal
qabaqcadan uyğunlaşdırılmış səviyyədə kritik bank serverlərinin saxlanılması üçün
ştatdankənar vəziyyətdən sonra;
1.6.31. Nəsil – verilmənin bircinsli xarakteristikaları üzrə (hədəflər, tarix, valyuta, müddət
və s.) qruplaşdırılmış kreditlərin pulu (birliyi);
1.6.32. Veto hüququ – BRİ-nin birtərəfli qaydada bu və ya digər qərarı bloklamaq
səlahiyyətidir. Ondan istifadə etdikdə məsələlər baxılmaq üçün Qrupun risklərinin idarə
edilməsi Komitəsinə çıxarılıır. Kreditlər/investisiyalar/yeni məhsullara dair qərarlarda veto
tətbiq emə istisnalıq təşkil edir. Bu halda bu cüt məsələlər baxılması üçün İdarə Heyəti
tərəfindən MŞ-yə çıxarılır;
1.6.33. Riskin profili — Bank məruz qaldığı ümumi təhlükə səviyyəsidir;
1.6.34. Nüfuz riski – Banka etibarın azalması və neqativ ictimai rəyə görə yaranmış riskdir;
1.6.35. Risk – proqnozlaşdırılan və ya gözlənilməyən hadisələr nəticəsində yaranmış
(zərərlərin) xərclərinin Bankın kapitalına mümkün neqativ təsiri ehtimalıdır;
1.6.36. Risk-iştaha – Bankın bacardığı və strateji hədəflərə nail olmaq üçün qəbul etməyi
arzu etdiyi riskin həcmidir. Həmçinin bu qarşıya qoyulmuş strateji hədəflərə çatmaq üçün
Bankın bacardığı və və/ya marağı olan şəxslərin (ilk növbədə səhmdarların) tələblərini
nəzərə almaqla risklərinin aqreqasiya edimiş səviyyəsini/profilini müəyyən edən say və
keyfiyyət göstəriciləri sistemidir;
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1.6.37. Likvidlik riski — planlaşdırılmış və gözlənilməyən öhdəliklərin vaxtında və
effektiv icrasının qeyri-mümkünlüyü, əlavə satıla bilən vasitələrin alınması üzrə, həmçinin
minimal itkilərlə bankın aktivlərinin təcili satışı üzrə imkanların azaldılmaları riskidir;
1.6.38. Pərakəndə kredit riski – müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq Borcalan-fiziki şəxsin
Bank qarşısında maliyyə öhdəliklərinin icra edilməməsi və ya lazımınca icra edilməməsi
nəticəsində Bankın zərərinin yaranması riskidir;
1.6.39. Bazar riski — faiz dərəcələri bazarında dəyişikliyə görə yaranan riskdir valyuta
kursları, qiymətli kağızların və malların dəyərində. Bazar riski növbəti alt kateqoriyalara
bölünür:
1.6.39.1. faiz riski - faiz dərəcələrinin əlverişsiz dəyişikliklərinə görə zərərlərin (itkilər)
yaranmasının riskidir;
1.6.39.2. valyuta riski - xarici valyutaların məzənnələrinin əlverişsiz dəyişikliklərinə görə
zərərlərin (itkilər) yaranması riskidir;
1.6.39.3. əsaslı risk – kapitalın və qiymətli kağızların dəyərində əlverişsiz dəyişikliklərə
görə yaranan riskdir. Bu risk kapitala, həmçinin kapitalın xedjinq və spekulyasiya məqsədi
üçün istifadə edilən törəmə alətlərinə təsir edir;
1.6.39.4. mal riski — bazarda malların dəyərində əlverişsiz dəyişikliklərə görə yaranan
riskdir.
1.6.40. DAX – Bankın daxili audit xidməti;
1.6.41. Risklərin idarə edilməsi sistemi (RİS) – idarəetmə elementləri sistemidir risklərlə,
requlyatornımiyə uyğun olaraq Bankda tələblərlə və ən yaxşı təcrübəylə formalaşdırılan və
eyniləşdirməni təmin edən, qiymətləndirilməni, monitorinq, məhdudiyyət risklərin
(yumşalması) və korporativ idarəetmə çərçivəsində onlara görə hesabatın hazırlığının əsas
elementləri AR Mərkəzi Bankının və AR MBNP-nin normativ xarakterinin aktlarında təsvir
edilmişdir.
1.6.42. Ölkə riski– iqtisadi, siyası, social dəyişikliklər nəticəsində Müştrilər/Kontragentlər
tərəfindən öhdəliklərinin icra edilməməsi səbəbindən, həmçinin milli qanunvericiliyin
xüsusiyyətlərinə görə (Müştəri-Kontragentin maliyyə vəzifəsindən asılı olmayaraq) pul
öhdəliyinin valyutasının Müştəriyə/Kontragentə əlçatmazlığı səsəbindən VTB Qrupunun, o
cümlədən Bankın zərərinin yaranması riskidir;
1.6.43. Strateji risk – strateji hədəflərin yanlış seçimi nəticəsində yaranmış riskdir;
1.6.44. Stress-test – bəzi şokların Bankının maliyyə durumuna potensial təsirinin
qiymətləndirilməsi alətidir;
1.6.45. Tənzimləmə ssenarisi – kredit sazişi üzrə dəyərsizləşmənin tənzimlənməsi üzrə
tədbirlər toplusu olub, Bankın bu ssenarini reallaşdırmaq imkanı ehtimalının sıfırdan fərqli
olması ehtimal edilir ki, bu da ya dəyərsizləşmənin fərdi əlamətinin tam aradan
7

götürülməsinə ya da Bankın kredit sazişi üzrə borcun məbləğinin ödənilməsi üzrə vəsaiti
almasına gəririb çıxaracaq;
1.6.46. Riskin tipi – bu onların ölçüsü və məhdudiyyət üçün əsası olaraq onların
yaranmasının həmcins mənbələri üzrə risklərin əsas təsnifatıdır;
1.6.47. Rİ – RvəMD Risklər İdarəsi;
1.6.47. Şok – daha əvvəl müşahidə edilən yaxud Bankın fəaliyyətinə potensial təsir
göstərmək imkanına malik ehtimal edilən və ya ölçülən bankdaxili və ya bankdankənar
hadisə.
Risklərin idarə edilməsi sisteminin prinsip və vəzifələri

2.

2.1. RİS koordinasiyası və Bankın konsolidasiya edilmiş riskləri idarə etmə çərçivəsində
aşağıdakı əsas məsələlərin həlli ehtiva edilir:
2.1.1.

Bankda tətbiq edilənin RİS-in adekvatlığına münasibətdə AR MB və AR MBNP

tələblərinin icrasının təmin edilməsi;
2.1.2.

Bankın kapitalı, aktivlərinin və passivlərinin strukturu ilə bağlı MŞ tərəfindən

qarşıya qoyulmuş strateji hədəflərin reallaşdırması;
2.1.3.

formalaşma və ən yaxşı dünya təcrübəsindən və QB-ın təcrübəsindən istifadə

əsasında riskləri idarə etmə sahəsində proseslərin və yanaşmaların tətbiqi;
2.1.4.

riskləri idarə etmə sahəsində Bankda idarə etmənin müxtəlif səviyyələrində

səlahiyyətin və məsuliyyətin ayrılması;
2.1.5.

strukturu idarə etmənin mexanizmlərinin yaradılması və Bank tərəfindən qəbul

edilən risklərin həcmi ilə həmçinin Bankın risklərinin məhdudiyyəti üçün limitlərin
sistemlərinin qurulması;
2.1.6.

Bank

çərçivəsində

məsləhət

vermənin

və

informasiya

mübadiləsinin

mexanizmlərinin yaradılması, Bankın riskləri idarə etməsi üçün lazım olan məlumat
bazalarının yaradılması, hesabatların avtomatlaşdırması, erkən xəbərdarlığ sistemləri, idarə
informasiya sistemi (İİS);
2.1.7.

vahid formatların və risklərin vəziyyəti üzrə hesabat tərtib edilməsinin

prosedurlarının hazırlaması;
2.1.8.

limitlərə riayət etmənin və proseslərin fəaliyyətinin təminatı, VTB Qrupu

çərçivəsində birləşdirilmiş riskləri idarə etməylə bağlı;
2.1.9.

riskləri idarə etməylə bağlı cari fəaliyyətin praktik məsələlərinin həlli.

2.2.

Bankda riskləri idarə etmənin aşağıdakı prinsipləri reallaşdırılır:

2.2.1.

müştəri/kontragentlərin (maliyyə institutları, korporativ müştərilər və s.) və

kreditlərin növlərinin və risklərin Bank tərəfindən qəbulunu cəlb edən başqa
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əməliyyat/sazişlərin bütün kateqoriyalarının risklərinin kontrolu sferasına əlavə etmə
(qoşma) həmçinin yeni məhsullar, onların spesifikasından asılı olaraq onlara görə risklərin
qiyməti (qiymətləndirilməsi) vaxtı (yanında) yanaşmaların ayırmasıyla (dərəcələrə
ayırmasıyla), bağlılığın mövcudluğunun kontrolu / müştərilərin affilirovannostisi;
2.2.2.

RvəMD-in müstəqilliyi prinsipi, xüsusilə:

2.2.2.1. RvəMD müstəqilliyinin təminatı, qiymətləndirilmə və risklərin analizi hansının ki,
hədəfidir, struktur bölmələrdən, kredit əməliyyat/sazişlərini edənlər, meyillilər risklərə;
2.2.2.2. bütün səviyyələrdə qərarların qəbul olunmasının prosesinə RvəMD əlavə etməsi,
RvəMD cəlb etməsi necə strateji həllərin qəbulunun yüksək səviyyəli prosesinə, həm də
əməliyyat səviyyəsində riskləri idarə etməyə;
2.2.2.3. müstəqil validasiyanın funksiyasının təminatı.
2.2.3.

səlahiyyətlərin və əməliyyatlar üzrə qərarların qəbul olunmasının kollegiallığının

iyerarxiyası prinsipi, riskin yüksəldilmiş səviyyəsiylə bağlıya;
2.2.4.

fasiləsizlik prinsipi – riskləri idarə etmənin prosesi daimi əsasda həyata keçirilir;

2.2.5.

informasiya texnologiyalarından istifadə prinsipi - riskləri idarə etmənin prosesi

müasir informasiya texnologiyalarından istifadə əsasında tikilir, vaxtında müəyyən etməyə,
təhlil etməyə, qiymətləndirməyə, idarə etməyə və risklərə nəzarət etməyə icazə verənlər;
2.2.6.

tənzimləmə prinsipi - prosedurların və uyğun olan daxili sənədlərdə riskləri idarə

etmə və onların vaxtında aktuallaşdırması metodlarının tam (dolu) əks etməsidir;
2.2.7.

risk üçün pullu prinsipi – qəbul edilən riskin daha yüksək səviyyəsinə gəlirliliyə

tələblərin daha yüksək səviyyəsi uyğun olmalıdır;
2.2.8.

ağıllı (dərrakəli, səmərəli) məhdudiyyət və bütovlükdə Bank tərəfindən qəbul

edilən risklərin kontrolu üçün limitlərin sistemlərinin formalaşması mümkün itkilərin
ümumi səviyyəsinin minimallaşdırması məqsədi ilə;
2.2.9.

qəbul edilən risklərin minimallaşdırmasının əsas alətlərindən biri kimi

müştəri/kontragentlərin öhdəliklərinin təminatına təqdim edilən tələblərə yanaşmaların
unifikasiyası vəziyyətin və təminatda olan əmlakın dəyərinin dəyişikliyinin monitorinqinə
və başqa;
2.2.10.

"müdafiənin üç xətti" təminatı ehtiyacı - risklərin qəbulu üzrə hərəkətlər üçün

kollektiv məsuliyyət müəyyən edilir:
2.2.10.1. risklərin (müdafiənin birinci xətti) qəbulu: biznes-bölmələr gəlirliliyin və riskin
optimal uyğunluğunun nailiyyətinə cəhd etməlidir, inkişaf və gəlirliliyin və riskin nisbəti
(münasibəti) üzrə (görə) qoyulmuş hədəfləri izləməlidir, riskin qəbulu üzrə qərarların
monitorinqini həyata keçirməlidir, sazişlərin edilməsi vaxtı müştərilərin risklərinin
profillərini nəzərə almalıdır, tətbiq etməlidir və biznes-prosesləri və alətləri idarə etməlidir,
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eyniləşdirmənin və risklərin qiymətləndirilməsi proseslərində iştirak etməlidir, daxili
sənədlər tələblərinə riayət etməlidir, həmçinin riskləri idarə etmə sahəsində;
2.2.10.2. riskləri idarə etmə (müdafiənin ikinci xətti): RvəMD funksiyaları - riskləri idarə
etmənin, prinsiplərin, limitlərin və məhdudiyyətin standartlarını hazırlayır, risklərin
səviyyəsi monitorinq keçirir və hesabat hazırlayır, riskə iştahanın risklərinin səviyyəsinin
uyğunluğunu yoxlayır, məsləhətləşir, modelləşdirir və risklərin ümumi profili birləşdirir;
2.2.10.3. audit (müdafiənin üçüncü xətti): daxili və xarici auditin funksiyası – riskləri idarə
etmənin proseslərinin uyğunluğunun müstəqil qiymətləndirilməsini müəyyən edilmiş
standartlara keçirirlər, risklərin qəbulu üzrə həllərin qiymətləndirilməsini.
2.2.11.

uyğunluq vahid standartlara, prinsiplərə və AR tənzimləyicisinin tələblərini nəzərə

alaraq RİS təşkilatına VTB Qrupunun yanaşmalarına;
2.2.12.

bütün idarəetmə orqanlarının, struktur bölmələrin və Bankın vəzifəli şəxslərinin

RİS-də cəlb olunma, hansılar ki, öz xidməti funksiyalarının həyata keçirilməsi prosesində
təsir göstərə bilərlər.

3.

Bankda riskləri idarə etmənin təşkilat strukturu

Bankda riskləri idarə etmənin təşkilat strukturu növbətini təmin edir:
3.1.1.

riskləri idarə etmə üzrə aydın müəyyən edilmiş səlahiyyətlər və vəzifələr;

3.1.2.

təşkilat strukturunun bütün səviyyələrinin arasında koordinasiya və informasiya

axınları;
3.1.3.

struktur bölmələrin və səlahiyyət verilmiş şəxslərin arasında mənafe konfliktinin

qarşısının alınması üzrə tədbirlər;
3.1.4.

sərbəst və şəffaf qərarların qəbul olunmasının prosesi;

3.1.5.

riskləri idarə etmə üzrə hesabatın effektiv olunması.

3.2.

Bankda riskləri idarə etmənin təşkilat strukturu növbəti səviyyələrə malikdir:

3.2.1.

Yuxarı səviyyə – Səhmdarların Ümumi yığıncağı, MŞ və AK;

3.2.2.

Orta səviyyə – Bankın, DAİ və Bank komitələri İdarəsidir;

3.2.3.

Alt səviyyə – struktur bölmələrdir və riskləri idarə etmənin prosesinə cəlb edilmiş

Bankın ayrı əməkdaşlarıdır.
3.3.

Bankın, AK və komitələr Səhmdarlarının Ümumi yığıncağının səlahiyyətləri

kontrol sahəsində Banka və risklərin minimallaşdırması Bankın uyğun olan Vəziyyətlərində
tənzimlənir.
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3.4.

MŞ-ın səlahiyyəti:

3.4.1.

adekvat və rasional RİS-in Bankda yaradılma;

3.4.2.

riskləri idarə etmə üzrə (görə) strategiyanın və siyasətin iddiası, təşkilat

strukturları, daxili qaydalar və riskləri idarə etmə üzrə (görə) başqa sənədlər;
3.4.3.

RİK-in

sədrlərinin

və

üzvlərinin

təyinatı

və

başqa

komitələrin

və

məqsədəuyğunluq haqqında qərarların qəbul olunmasının üzvləri başqa bankdaxili
komitələrdə onların iştirakı;
3.4.4.

risklərin idarə ediməsi siyasətinə və qaydalara riayət etmə üçün SVA-ın müntəzəm

yoxlamalarının təminatı, həmçinin uyğun olanların qəbulu aşkar edilmiş çatışmazlıqların
aradan qaldırması üzrə (görə) ölürdü (quruyub qalırdı);
3.4.5.

Bankın İH və RİK təqdimatı əsasında riskləri idarə etmələr məsələləri üzrə

qərarların qəbul olunması;
3.4.6.

Bank İH təqdimatı ilə Bankın risklərinin müxtəlif növləri üzrə daxili limitlərin

təsdiq olunması;
3.4.7.

Bank İdarəsinin təqdim etməsi üzrə SBFBFTP iddiası;

3.4.8.

riskləri idarə etmə və hesabatların müzakirəsi məsələlərində İdarənin işi üçün

(arxasında) nəzarətin həyata keçirilməsi bilavasitə RvəMD-dən;
3.4.9.

illik əsasda RİS effektivliyinin qiymətləndirilməsi.

3.5.

Riskləri idarə etmənin kontekstində Bankın RİK səlahiyyətləri:

3.5.1.

risklərin idar edilməsi strategiyasının, siyəsətinin, qaydalarıınn və s. sənədlərin

baxılması, həmçinin zəruri hallarda baxılması üçün Bankın İH və/və ya MŞ təqdim edilməsi;
3.5.2.

risklərin aşkarlanması və qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq metod və alətlərin

seçilməsi (o cümlədən risklərin idarə edilməsi prosesinin hər mərhələsi üzrə minimal
tələblərin müəyəyn edilməsi) və onların reallaşdırılmasının tezliyi;
3.5.3.

aşkar edilmiş risklərin risklərin idarə edilməsi strategiyasının uyğunluğunun

monitorinqinin aparılması;

3.5.4.

RvəMD Bankn müxtərlif risk növləri üzrə hesablanmış daxili limitlərini

təsdiqlənməsi üçün MŞ-yə tədim edilməsi;
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3.5.5.

Bankın müntəzəm olaraq məruz qaldığı risklərin vəziyyəti haqqında, risklərin

idarə edilməsi sisteminin adekvatlığının və risklərin idarə edilməsi prosesinin baxılması
üçün MŞ-yə təqdim etmək;
3.5.6.

Bankda risklərin idarə edilməsi funksiyasının qiymətləndirilməsi;

3.5.7.

RİS təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin MŞ üçün hazırlnması;

3.5.8.

RvəMD və digər bankdaxili komitələrin işinin qiymətləndirilməsi və baxılması

üçün qiymətləndirmə hesabatlarının İH və MŞ-yə təqdim olunması;
3.5.9.

SBFBFTP-i gələcəkdə məsələyə MŞ-də baxılması üçün İH-nin müzakirəsinə

çıxarmaq;
3.5.10. ayda azı bir dəfə iclas keçrimək və nəticələr haqqında hesabatı MŞ-yə təqdim
etmək.
3.5.11. “Bankın riskləri idarəetmə komitəsi haqqında Əsasnamədə” əks olunmuş riskləri
idarəetmə sahəsində digər funksiyalar:
3.6. Risklərin idarə edilməsi sahəsində Bankın

İdarə Heyətinin

səlahiyyətləri

aşağıdakılardır;
3.6.1.

MŞ tərəfindən təsdiq olunmuş riskləri idarəetmə strategiyasımm və siyasətinin

reallaşdırılmasının təmin edilməsi və onlara müntəzəm qaydada yenidən baxılması;
3.6.2.

Bankda risklərin idarə edilməsi prosesinin təşkili;

3.6.3. riskləri idarə olunmasının əsas prisiplərinə riayət olunması məqsədilə risklərin idarə
edilməsi qaydaları və prosedurlarını müəyyən edən Bankın daxii sənədlərinin qəbulunun
təmin edilməsi, onların BB ilə razılaşdırılması, müəyyən edilmiş qaydada baxılması və
təsdiq olunması üçün MŞ-yə çıxarılması;
3.6.4. RvəMD-nin fəaliyyəti üçün Bankın riklərinə adekvat formada müvafiq şərait
yaratmaq, o cümlədən Bankın müxtəlif səviyyəli struktur bölmələrin rəhbərləri arasında
riskləri idarəetmə üzrə səlahiyyət və məsuliyyətin bölüşdürülməsi, onları zəruri ehtiyatlarla
təmin etmək, hesabatlığın təqdim olunmasının qarşılıqlı əlaqəsi və təqdimatının qaydasının
müəyyən edilməsi, həmçinin RvəMD-nin fəaliyətinə müdaxilə etməyin qarşısının alınması
üzrə tədbirlər görmək;
3.6.5. Bankın məruz qaldığı risklərin idarə edilməsi prosesində adekvat və rasional nəzarət
prosedurlarının baxılması üçün MŞ-yə təqdim edilməsi;
3.6.5. Bankda risklərin idarə edilməsi haqqında məzmunlu və etibarlı hesabatların baxılması
üçün MŞ-yə təqdim edilməsi;
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3.6.7. SBFBFTP-yə baxılması üçün MŞ-yə təqdim olunması:
3.6.8. Bankın funksional struktur bölmələrinin BB ilə əlaqəsinin təşkilati təminatı;
3.6.9. yeni bank məhsullarının tətbiqi haqqında qərar qəbulu;
3.6.10. “Bankın İdarə Heyəti haqqında Əsasnamədə” əks olunmuş digər funksiyalar;
3.7. Baş Risk inzibatçısının səlahiyyətlərinə daxildr:
3.7.1.

Bankın Baş maliyyə inzibatçısı / Maliyyə Departamentinin Direktoru (CFO - Chief

Financial Officer) ilə razılaşdırılmaqla Risklərin idarə edilməsi Strategiyasının və
Siyasətinin hazırlanması və baxılması üçün RİK-ə təqdim edilməsi;
3.7.2. riskləri idarə etmə sahəsində Bankın İdarə Heyətinin və struktur bölmələrin
fəaliyyətinin koordinasiyası;
3.7.3. Bankın fəaliyyətinə dair risklərin tipləri və həcmini əks etdirən kompleks dövrü
hesabatlığın etibarlı, şəffaf, kompleks və vaxtlı-vaxtında hazırlnmasının təmin edilməsi;
3.7.4. baxılmaq üçün Bankın RİK, İdarə Heyəti və MŞ-yə RİS təkmilləşdirilməsi üzrə
təkliflər vermək;
3.7.5. Bankın məruz qaldığı risklərin risk qəbul etmə qabliyyətinə, rskləri idarəetmə
trategiyasıınn prudensian tələblərə uyğunluğunun təmin edilməsi;
3.7.6. RvəMD əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlərin
həyata keçirilməsi;
3.7.7. risklərin idarə edilməsi strategiyası nəzərən keçirilərkən, habelə risklərin idarə
edilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilərkən MŞ-nin iclaslarında iştirak etmək;
3.7.8. risk-iştahanın parametrləri, BMHS üzrə etiyatların və Rİ-nin fəaliyyətinin digər
aspektlərinə dair MŞ-yə baxılmağa çıxarılan bütün materialların Qrup rik-menecmenti ilə
ilkin razılaşdırılması (VTB Qrupu CRO-nun ayrıca sərəncamı ilə müəyən edilmiş müddətdə;
3.7.9. risk-menecmentin səlahiyyətinə aid məsələlər üzrə MŞ-nin qərarlarından çıxarışlara
daimi əsasda çıxış;
3.7.10. onun və ya Rİ-nin əməkdaşının Bankın Komitələrinin üzvlərinin tərkibinə daxil
olması;
3.7.11. onun və Rİ-nin əməkdaşlarının risk və monitorinqin qiymətləndirilməsi prosedurları
çərçivəsində potensial və fəaliyyət göstərən kontragentlərlə, zərurət yaranarsa, birbaşa əlaqə
və onların yanına səfər imkanının olması;
3.7.12. sazişlər üzrə risklərin, onların qəbul anına qədər, həmçinin sonrakı monitorinq
prosesində müstəqil və sərbəst qiymətləndirilməsinin aparılması;
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3.7.13. risklərin qəbulunun məhdudlaşdırılması (minimallaşdırılması) üzrə, o cümlədən
kredit və ya digər riskin amillərinin mövcudluğunda Bankın müvafiq Komitəsinin iclasının
müddətinədək müstəqil qərarların qəbulu səahiyyətinin olması;
3.7.14. risklərin qəbulunun məhdudlaşdırılması və minimallaşdırılması məsələlərinin
Bankın Komitələri tərəfindən baxılmasının operativ başlanması üzrə səlahiyyətlərin olması;
3.7.15. BMHS və tənzimləmə ssenarilərinin yaxud qərarların kollegial qəbulu zamanı “veto”
hüququna uyğun olaraq ehtiyatların faiz dərəcələrinin müstəqil qiymətləndirilməsi
imkanının olması;
3.7.16. BMHS üzrə və risk-iştahanın göstəriciləri üzrə ehtiyatların məbləği üzrə biznesplanın parametrlərinin müstəil qiymətləndirilməsi və təsdiqi imkanı və onun icrası
proqnozunun, ssenarilərinin yaxud qərarların kollegial qəbulu zamanı “veto” hüququnun
olması;
3.7.17. risklərin metodologiyası və qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi prosedurlarını
tənzimləyən normativ (və normativ-metodoloji) sənədlərin təsdiq edilməsində prinsipial
fikir ayrılıqlarının mövcudluğu, razılaşdırmanın olmaması və ya imtina (uzun razılaşdırma
müddəti) şəraitində fikir ayrılıqlarının baxılmaq üçün VTB Qrupunun Riskləri idarəetmə
komitəsinə çıxarmaq hüququnun mövcudluğu;
3.7.18. CRO-nun səlahiyyəndə olan risklərəin növlərinin qəbulu, nəzarəti və idarə edilməsi
məsələləri üzrə Bankın bütün normativ və təşkilati-sərəncamverici (daxili) sənədlərinin
(məhsulların kartları (Təsviri), risklərin qəbulu üzrə səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi, sığorta
proqramlarının parametrlərinin bağlanması və s.) mütləq qaydada ilkin razılaşdırılması;
3.7.19. yaradılmış ehtiyatların auditorlar qarşısında müfadiəsi üçün zəruri hallarda Bankın
biznes və digər bölmələrinin cəlb edilməsi;
3.7.20. risk-menecmentdən fərqli funksional xəttlərdən göstərişlər almağı istisna edən
funksional xəttlərin lokal təmsilçiləri və Qrup risk-menecmenti il qarşılıqlı əlaqə;
3.7.21. risk-iştahanın parametrlərinin lokal hədd qiymətlərinin Qrup risk-menecmenti ilə
razılaşdırılması;
3.7.22. biznes-planlaşdırma sistemi çərçivəsində BMHS ehtiyatlarının plan və proqnoz
qiymətlərinin Qrup risk-menecmenti ilə razılaşdırılması;
3.7.23. VTB Qrupunun standartları ilə nəzərdə tutlmuş hallarda risk-menecment funksionalı
üzrə lokal normativ və normativ-metodoloji

sənədlərin Qrup risk-menecmenti ilə

razılaşdırılması. Qrup risk-menecmentini razılaşdırılmış sənədlərin lokal səviyyəsində
təsdiq fakti barədə məlumatlandırmaq;
3.7.24. risk-menecmentin birbaşa səlahiyyətinə aid olmayan vəzifə və funksiyaların icrasının
sənədlərin Qrup risk-menecmenti ilə razılaşdırılması;
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3.7.25. Qrup risk-menecmentini yoxlamaların/xidməti araşdırmaların və fəaliyyətin
(hərəkətlərin) nəticələrinin digər qiymətləndirilmə formalarının aparılma faktı, o cümlədən
nəticələri üzrə Bankın risk-menecmintinin ünvanına əhəmiyyətli iradların formaları daxili
və kənar audit /Bankın nəzarəti, VTB Qrupunun bölmələri və digər yoxlayıcıları riskmenecment sistemi barədə məlumatlandırmaq;
3.7.26. CRO-nun səlahiyyətlərrinə dair məsələlər üzrə Bankın Komitələrinin və kollegial
icra orqanının qərarlarının çıxarışlarna daimi çıxışın mövcudluğu;
3.7.27. daxili audit və nəzarətin, insan resursları (kadr) və digər bölmələrin yoxlamalarının
materialları daxil olmaqla əməliyyat riskinin araşdırılması çərçivəsində istənilən sənədlərin
və materialları sorğu ilə əldə etmək imkanının mövcudluğu;
3.7.28. Bankın risk-menecmentinin səlahiyyətinə aid məsələlər üzrə kənar auditor və
tənzimləyici ilə qarşılıqlı əlaqə imkanı;
3.7.29. ümumqrup normativ sənədlərə və VTB Qrupunun riskinin qiymətləndirilməsi,
nəzarəti və idarə edilmıəsi sahəsində ən yaxçı təcrübələrini əks edən sənədlərə çıxışın,
habelə onun tətbiqi üzrə Qrup risk-menecmentindən rəsmi izahların əldə edilməsi imkanının
olması;
3.7.30. müəyyən edilmiş limitlərin parametrləri, reytinqlər, Qrup risk-menecmentin ayrı-ayrı
kontragntlər/sazişlər üzrə maliyyə göstəriciləri və rəyləri haqqında məlumat almaq imkanı;
3.7.31. rup risk-menecmentinə göndərilən standart risk hesabatlığın Reyestrinin
hesabatlarını Bankın Maliyyə Departamentinin Direktoru ilə əvvəlcədən razılaşdırılması;
3.7.32. lokal səviyyədə nəzarət və eskalasiyanın təsdiq olunmuş triggerlərinə uyğun olaraq
müəyyən edilmə dövriliyi ilə risk hadisəsinin faktı haqqında Qrup risk-menecmenti
məlumatlandırmaq. Eskalasiyanın triggerləri VTB Qupuunn CRO-nin ayrıca sərəncamı ilə
təsdiq edilirlər;
3.7.33. lokal səviyyədə nəzarət və müəyyən edilmə dövriliyi ilə Qrup risk-menecmentini
risk-iştahanın ümumqrup və lokal parametrlərinin trigger və limit məhduduyyətərinin faktiki
qiymətləri və riayət olunması haqqında məlumatlandırmaq;
3.7.34. lokal səviyyədə nəzarət və müəyyən edilmə dövriliyi ilə Qrup risk-menecmentini
BMHS üzrə ehtiyatların onun fiktincə, tələb olunan səviyyədə olan qaydada yaradılmaması
faktları haqqında məlumatlandırmaq;
3.7.35. lokal səviyyədə nəzarət və müəyyən edilmə dövriliyi ilə Qrup risk-menecmentini,
onun fikrincə, aktivlərin keyfiyyətin idarəetmə kateqoriyaları üzrə səvh təsnifləşdirilmə
(“müşahidə”, problemli borc (PB), potensial-problemli borc (PPB) və s.) faktları haqqında
məlumatlandırmaq;
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3.7.36. lokal səviyyədə nəzarət və müəyyən edilmə dövrik ilə Qrup risk-menecmentini
Bankın Komitələri və kollegial icra orqanı tərəfindən mənfi mövqeli CRO ilə qərarların
qəbulu faktları haqqında məlumatlandırmaq;
3.7.37. VTB Qrupunun RİK-nə təsdiq olunması üçün VTB Qrupunun RİK-i tərəfindən əlavə
yaradılmasının həyata keçirilməsinə qədər müəyyən edilmiş maddilik meyarlarını üstələyən
BMHS ehtiyatlarının əlavə yaradılması məsələlərinin çıxarılması. Kənar auditorların
tələbləri olduqda, ehtiyatların əlavə yaradılması məsələsinin VTB Qrupunun RİK-nə
çıxarılması hesabat tarixinə əlavə yaradılmasından sonra mümkündür.
3.7.38. Yaradılmış BMHS ehtiyatlarının auditorlar qarşısında Bank səviyyəsində müdafiəsi.
Ehtiyatların əlavə yaradılması üzrə auditorlardan tələblər daxil olarkən Qrup riskmenecmentinin məlumatlandırılması;
3.7.39. lokal səviyyədə nəzarət və müəyyən edilmə dövürik ilə Qrup risk-menecmentini
biznes-plan gösəricilərinin üstələnməsi faktı və BMHS üzrə ehtiyatlar hissəsində onun
icrasının proqnozu haqqında məlumatlandırmaq;
3.7.40. risk-hesabatlıq çərçivəsində məlumatların vaxtlı-vaxtında və keyfiyyətli təqdimatına
lokal səviyyədə nəzarət, o cümlədən, Bankın rəhbərliyinə və Qrup risk-menecmentinə
məlumatların təqdiminin müddətlərinin pozulması faktlarının eskalasiyası;
3.7.41. biznes-plan göstəricilərinə və BMHS üzrə ehtiyatlar hissəsində onun icrasının
proqnozuna və problemli borcun həcminə lokal səviyyədə nəzarət. Qrup risk-menecmentinə
təsdiqlənmiş PUKQ qiymətlərinin ehtimal edilən pozuntuları barədə məlumat vermək.
3.7.42. CRO-nun səlahiyyətlərində risklərin monitorinqini və ekspertizasını həyata keçirən
struktur bölmənin inzibati və funksional kurasiyası;
3.7.43. təsdiqlənən sazişlərin (limitlər) parametlərinin riskin daxili normativlərinə,
konsolidasiya olunmuş limitlərin parametrlərinə, habelə VTB Qrpunun kollegial orqanları
və Qrup risk-menecmenti tərəfindən digər məhdudiyyətlərə uyğunluğuna müstəqil nəzarət;
3.7.44. Bankın əməkdaşları tərəfindən lokal səviyyədə fəaliyyətin fasiləsizliyi planlarına və
onların reallaşdırılmasına nəzarət;
3.7.45. Rİ-nin təşkilinin risk-menecmentin ümumqrup standartlara uyğunluğu və Qrup riskmenecmentinin tələblərinin yerinə yetirilməsi;
3.7.46. Rİ-nin ƏÖF (əməyin ödənişi fondunun) ixtisarına səbəb olan Rİ-nin ƏÖF büdcəsinin
və qərarlarının Qrup risk-menecmenti ilə əvvəlcədən razılaşdırılması (vakansiyaların
azaldılması, işdən azad etmək, aşağı maaşlı mütəxəssislərin işə qəbulu, 3 aydan çox müddətə
açılmış vakansiyaya mütəxəssislərin qəbulu, qəbulun dayandrılması və s.);
3.8. DAX-ın səlahiyyəti daxili nəzarət sisteminə və RİS fasiləsiz nəzarət, xüsusilə:
3.8.1. RİS-in səmərəliliyinin və adekvatlığının yoxlanılması;
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3.8.2. baxılması üçün MŞ və AK-ya aparılmış yoxlamamalrın nəticələri üzrə hesabatlar,
təkliflər və tövsiyələr vermək;
3.8.3. RvəMD ilə məlumat mübadiləsinin təmin edilməsi;
3.9.

RvəMD-nin səlahiyyətlərinə daxildir:

3.9.1. Bankın fəaliyyətinə dair bütün proseslər, yeni məhsullar və xidmətlərə münasibətdə risklrin
tanınması və idarəs edilmişi hissəsində ekspert rəyinin təqdim edilməsi;
3.9.2. riskləri idarə etmə sahəsində Bankın və struktur bölmələrin İdarəsinin fəaliyyətinin
koordinasiyası;
3.9.3. risklərin idarə edilməsi üzrə daxili qaydalar və digər sənədlərin işlənib hazırlanması və
onların müntəzəm qaydada nəzərdən keçirilməsi;
3.9.4. risklərin idarə edilməsinin strategiya və siyasətinin rüalaşdırılmasınn monitorinqinin
həyata keçirilməsi və nəticələrin baxılmaq üçün Bankın RİK və İdarə Heyətinə təqdim edilməsi;
3.9.5. Bankın cəlb olunmuş səlahiyyətli bölmələri ilə birlikdə əməliyyatların bütün növləri üzrə
limitlərin hesablanması və onların dəyişdirilməsi üzrə təkliflərin Bankın RİK və İdarə Heyətinə
təqdim edilməsi;
3.9.6. Bankın əməliyyatları üzrə daxili limitlərə riayət etməyə müntəzəm nəzarət və pozuntular
barədə dərhal Baş risk inzibatçısını məlumatlandırmaq;
3.9.7. risklər xəritəsinin tərtibi və onun icrasının monitorinqi;
3.9.8. Bankın cəlb olunmuş/səlahiyyətli bölmələri ilə birlikdə risklərin aşkarlanması və
qiymətləndirilməsinin meto və modellərinin seçilməsi üzrə işlərin aparılaması, onların müntzəm
qaydada yenidən qiymətləndirilməsi;
3.9.9. risklərin təhlili və nəticəri barədə Bankın RİK, İdarə Heyəti və MŞ-yə hesabatların təqdim
edilməsi;
3.9.10. risklərin idarə edlməsi sahəsində beynəxalq təcrübənin tətbiq edilməsi, RİS-in
təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin baxılmaq üçün RİK-ə təqdim edilməsi;
3.9.11. risklərin idarə edlməsi prosesində Bankın bütün struktur bölmələrinə metodik dəstəyin
göstərilməsi:
3.9.12. aşkar olunmuş risklərin azaldılması məqsədilə struktur bölmələrlə birlikdə stress-testlərin
və tədbirlır planının hazırlanması sahəsində iş aparmaq;
3.9.13. SBFBFTP-in işlənib hazırlanması sahəsində struktur bölmələrlə birlikdə iş aparmaq və
baxılmaq üçün Bankın RİK və İdarə Heyətinə təqdim etmək;
3.9.14. risklərin idarə edilməsi prosesinin həyata keçrilməsi üçün, digər struktur bölmələrdən
müvafiq məlumatlar almaq və əldə olunmuş məlumatların təhlilini aparmaq;
3.9.15. Bankın Maliyyə Departamentinin müvafiq İdarəsinin rəisi ilə Rİ-nin standart risk
hesabatlığının məlumatlarının əvvəlcədən razılaşdırılması;
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3.9.16. risklərin idarə olunmas sahəsində “Risklər idarəsi haqqında Əsasnamə” və “Problemli
aktivlərlə iş idarəsi haqqında Əsasnamə”də əks olunmuş digər funksiyalar;
3.10. Bankın biznes bölmələrinin səlahiyyətləri aşağıdakılardır:
3.10.1. Risklər İdarəsi öz səlahiyyətləri çərçivəsində gündəlik fəaliyyətini həyata keçirərkən;
3.10.2. bölmənin işinə aid olan limitlərə riayət olunmasının təmin olunması.
3.11. Siyasət çərçivəsində Komplayens şöbəsinin səlahiyyətləri komplayens riskinin effektiv
idarə olunmasının təşkilidir.
3.12. Digər struktur bölmələrin və əməkdaşların səlahiyyətləri Bankın daxili sənədlərinə uyğun
olaraq Bankın risklərinni idarə edilməsində iştirak etməkdir;
3.13. Risklərin idarə edilməsi prosesində VTB Qrupunun aşağıdakı tövsiyələrini rəhbər tutmaq
lazımdır:
3.13.1. Bankın baxılması üçün MŞ-yə çıxarılan hesabatlığında eskalasiyanın triggerlərinə müvafiq
olan risk-iştahanın parametrləri və risk hadisələri haqqında məlumatların olması. Eskalasiyanın
triggerləri VTB Qrupunun CRO-nun ayrıca sərəncamı ilə tədi olunur.
3.13.2. Lokal CRO-nun İH Sədrinin birbaşa tabeliyində və VTB Qrupunun funksional tabeliyində
olması;
3.13.3. aşağıdakıların mövcudluğu ilə lokal CRO-nun İH-nin (idarəçiliyin digər kollegial icra
orqanının) tərkibinə daxil olması;
3.13.4. Bankın kredit və digər komitələrində (ona

hesabat verən) Ekspert bölmələrinin

nümayəndələrinin səslərin azı yarısına malik olma (sədr daxil olmaqla). Səslər bərabər olduqda,
Bankın Kredit və ona tabe digər komitələrinin Sədrinin səsi CRO vetosu olmadıqda, həlledici
olmalıdır;
3.13.5. kredit riski daşıyan sazişlər üzrə qərar qəbulu Rİ-nin qərar qəbulunun mahiyyəti üzrə
ekspert rəyinin olması şərtilə həyata keçirilir. Bu rəy dosyeyə daxil edilir və sonrakı nəzarətin
obyektini təşkil edir.
3.13.6. formal şəkildə risklərin qəbulu məsələləri üzrə Rİ-nin mövqeyinin ifadə edilməsi
vəzifəsinin (müsbət, şərti müsbət, mənfi) mövculuğu. Rİ-nin mövqeyi tövsiyələr (müsbət
mövqedə), ilkin və əlavə şərtlər şəklində və riskin qəbulndan birdəfəlik imtina (mənfi mövqedə)
formasında formalaşır.
3.13.7. lokal CRO üçün ümumi çəkisi azı 50% olan məsuliyyət zonasında ƏSG CRO-nun Qrup
risk-menecment tərəfindən təsdiq edilmiş ƏSG-yə uyğun məcmu qiymətləndirməsində müəyyən
edilməsi;
3.13.8. Lokal CRO-nun və onun vəzifələrini icra edən şəxslərin təyin edilməsi və azad edilməsinin
əvvəlcədən Qrup risk-menecmenti ilə razlaşdırılması.
3.13.9. ƏSG/KPİ qiymətləndirməsinin nəticələrinin və Lokal CRO-nun mükafatlarının və
bonuslarının ödənişinə təsir edən Lokal CRO-nun vəzifələrinin icrasının İH Sədri tərəfindən Qrup
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risk-menecmenti ilə ilkin razılaşdırması, mükafatların məhdudlaşdırılması üzrə limitin müəyyən
edilməsi (20%-dən çox zaltmaq hüquququn olması şərtilə).
3.13.10. Qrup risk-menecmenti ilə Lokal CRO-nun əməyinin haqqının ödənilməsi və maddi
həvəsləndirilməsi şərtlərinin əvvəlcədən razılaşdırılması, həmçinin onların sonrakı dəyişikliyi
(dəyişikliyin olmaması).

4.

Riskləri idarə etmənin prosesi

4.1. Risklərin idarə edilməsi prosesi növbəti ardıcıllıqda RvəMD tərəfindən həyata keçirilir:
4.1.1. riskin eyniləşdirilməsi (aşkar edilmə);
4.1.2. aşkar edilmiş riskin, mümkün təhlükələrin və nəticələrin qiymətləndirilməsi;
4.1.3. risklərin minimallaşdırmasının alətlərinin seçilməsi və tətbiqi;
4.1.4. riskin müntəzəm qiymətləndirilməsi (monitorinqi).
4.2.

AR MB və AR MBNP-nin tələblərinə, Bazel razılaşması və dünya təcrübəsinə uyğunluq

üçün, Bank siyasəti və bütün əhəmiyyətli risklər üçün eyniləşdirmənin, ölçünün və hesabatın
təminatının prosedurlarını hazırlayır.
4.3.

Eyniləşdirmə və risklərin qiyməti (qiymətləndirilməsi) ən "zəif" Bankın fəaliyyətində

yerlərin təyini üçün baza qiymətləndirməsinin həyata keçirilməsi yolu ilə mövcud risklər və
onların ölçüləri üzrə (görə) ümumi xəyalın verilməsinə yönəldilmişdir (göndərilmişdir). Proses
istifadə edilən metodların və Bankın əsas riskləri idarə etməsinin prosedurlarının qiymətini
(qiymətləndirilməsini) keçirməyə icazə verir. Eyniləşdirmə və riskin qiyməti (qiymətləndirilməsi)
vaxtı Bank:
4.3.1. Bank meyilli olduğu risklərin tiplərinin təhlilinə əsaslanan risklərin daxili təsnifatının
sistemlərindən istifadə edir;
4.3.2. riskin əsas indikatorlarını və əsas nəzarət indikatorlarını müəyyən edir və onlardan
eyniləşdirmə və onların emalı haqqında əsas risk/hadisələrin və qərarın qəbul olunmasının
(əhəmiyyətinin) maddiliyinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə edir.
4.4.

Eyniləşdirmə riskin (üzə çıxardılması) həyata keçirilir, ən azı, tətbiqə vasitəsi ilə bir və ya

bir neçə (bir qədər) növbəti metodlardan:
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№
4.4.1. Risklərin xəritəsi

Risklərin eyniləşdirməsi metodları:
4.3.1.1. risklərin xəritəsi onların əhəmiyyətinin və ehtimalın
dərəcəsi üzrə (görə) risklərin təsnifatının sxematik təsvirini təşkil
edir. Bu sahədə (ərazidə) resursların optimal konsentrasiyası üçün
daha zəif aktual risklərin təyini bu xəritələrin hədəfidir. Aşağı
risklərin kartının (xəritəsinin) əks edilməsinin nümunələrindən biri
təqdim edilmişdir (təsəvvür edilmişdir):

4.3.1.2. risklərin kartının (xəritəsinin) qurulması vaxtı risklərin
təzahürünün və hadisələrin ehtimalının nəticələrinin dərəcəsi
qiymətləndirilirlər, kəsişmədə – risklərin səviyyələri, hansılar ki,
RvəMD-in müxtəlif hərəkətləri (təsirləri) həyata keçirilir.
4.4.2. sorğular

mərkəzləşən hazırlanan sorğu vərəqələrinin struktur bölmələr
tərəfindən doldurulmasını güman edirlər, hansı ki, risklərin
eyniləşdirmələri məqsədi ilə suallar (məsələlər) özündə
saxlayanları müəyyən etmək çətindir. Suallar (məsələlər) xülasə
edilmiş olmalıdır aydın, qısa və obyektin mövzusuna uyğun olaraq.
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risklərin təyini üçün şəxsi empirik məlumatlar əsasında Bank və /
və ya başqa bankların (məsələn, zərərlər haqqında məlumatlar)
empirik məlumatları sistematik analizləri keçirir
erkən xəbərdarlığın sistemi əmsalların, indikatorların və limitlərin
qurulmuş (müəyyən edilmiş) qiymətlərinə (mənalarına)
yaxınlaşma nəticəsində müxtəlif təhlükələrin (təhdidlərin) və
risklərin yaranmasının ehtimalı haqqında informasiyanın
verilməsini təmin edir
Aşkar edilmiş riskin, mümkün təhlükələrin və nəticələrin qiymətləndirilməsi üçün, istifadə

4.4.3. empirik analiz (faktiki
tarixi
məlumatlar
əsasında)
4.4.4. erkən
xəbərdarlıq
sistemi

4.1.

olunmalıdır, ən azı, bir və ya bir neçə növbəti modellərdən:
№

Risklərin qiymətləndirmə metodları:

4.5.1. Ölçü, meyilli risk hər hansı vaxt müddəti (deyil daha az bir il) boyunca ehtimalın
(VaR metodikası, S müəyyən dərəcəsiylə proqnozlaşdırılan zərərin maksimal ölçüsü
VaR və başqa)
təşkil edir. Tətbiq vaxtı ehtimalın dərəcəsi kimi modellərdən hər
hansı baxılır, ən azı, vəkalət (məxfi) intervalı 99%) hər hansı vaxt
müddəti (deyil daha az bir il) boyunca ehtimalın müəyyən
dərəcəsiylə proqnozlaşdırılan zərərin maksimal ölçüsü təşkil edir.
Tətbiq vaxtı ehtimalın dərəcəsi kimi modellərdən hər hansı baxılır,
ən azı, vəkalət (məxfi) intervalı 99%)
4.5.2. Riskə meyilli kredit kredit riskinin təyini baketam üzrə (görə) kredit sazişlərinin
portfeli,
qruplaşmasına əsaslanaraq
4.5.3. Defolt riski
mənimsəməylə ümumi kredit portfelinin ödəniş etməsinin
potensial həcmi ödəniş etmənin (PD) ehtimalının gecikdirilmiş
borcunun hər qrupuna proqnozlaşdırılır. PD empirik bunlar
əsasında Bank təyin edilir və / və ya ekspert fikiri. Gecikdirilmiş
borcun müddətinin artımı müddətində bu ehtimal artır
4.5.4. vintaj-analiz
alət belə meyarlar üzrə gecikdirilmiş borcun daha ətraflı analizinin
imkanlarının yaradılmasıyla portfel üzrə (görə) problemlərin daha
effektiv aradan qaldırmasını təmin edir, kredit sazişinin
verilməsinin, məsuliyyətli bölmənin, kredit mütəxəssisinin və
başqa meyarların tarixi kimi. Yuxarıda göstərilən meyarlarla
yanaşı kredit portfelinin strukturu müvafiq olaraq analizin əlavə
indikatorları müəyyən edilmiş ola bilərlər
4.5.5. Stress-test
4.4.5.1.
stress-yoxlamanın modeli çərçivəsində bazarın
müxtəlif komponentlərini özünə daxil edən şok nəticəsində son
əlverişsiz nəticənin ehtimalı nəzərə alınır kredit, əməliyyat
riskləri, likvidliyin və başqa risklərin riski;
4.4.5.2.
stress-yoxlamanın keçirilməsi nəticəsində şoklara
bank kapitalının (kapitalın kafiliyi) sabitliyi təyin edilir, maksimal
zərər, hansına ki, şoklar nəticəsində Bank və Bankın fəaliyyətində
başqa zəif tərəflər məruz qalır;
4.4.5.3.
stress-testlərin həyata keçirilməsi vaxtı "son dərəcə
əlverişsizlər", "əlverişsizlər" tərtib edilirlər və "ehtimal edilən"
ssenarilər. Ehtimallar daxil olmaqla hər ssenari üçün ayrı meyarlar
və şoklar təyin edilir. Stress-testlərin hazırlığı vaxtı Bank empirik
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məlumatlardan istifadə edir, potensial risklər, ehtimal edilən
ssenarilər, maksimal zərərləri nəzərə alanlar;
4.4.5.4.
nəticələr ilə stress-test aşkar edilmiş risklərin
xəbərdarlığı üçün aşkar edilmiş risklərin aradan qaldırması üzrə
(görə) tədbirlər planı işlənir (həmçinin, Bankın kapitalının
potensial azlığının aradan qaldırması üzrə və onun icrası təmin
olunur.
4.5.6. riskə iştahanı idarə etmə 4.4.6.1.
riskə iştaha yalnız AR Qanunvericilik tələblərinə
uyğunluğun təminatının vasitəsi deyil, Bankın müxtəlif
səviyyələrində qərarların qəbul olunmasının prosesinə onun tətbiq
etməsini təmin olunur;
4.4.6.2.
riskə iştaha ibarətdir necə miqdar, həm də
keyfiyyətli göstəricilərdən, hansılardan ki, bəziləri limitlər sistemi
vasitəsilə qurulurlar (müəyyən edilirlər) və onun təminatı üçün
Bankın uyğun olan struktur bölmələrinə qismət olurlar
(çatdırılırlar) ki, riskin profili strategiyanı dəqiq əks etdirsin;
4.4.6.3.
Bankda müəyyən edilmişdir strategiyayla bağlı və
uyğun olan kollegial orqanların səviyyəsində uyğunlaşdırılmış
riskə xülasə edilmiş iştaha aydın – gündəlik qərarları (həlləri)
qəbul etmək imkanını təmin edən sadəliyin və tətbiq edilə
bilmənin arasında balans riayət edilir.

4.5.7. iqtisadi kapitalı idarə
etmə

4.4.7.1.
onun düçar olmasına görə Bankın gözlənilməyən
itkilərini məxsus bank əsas risklərə örtən maliyyə vasitələrinin
ölçüsü və ya başqa maliyyə fəaliyyətinə. İqtisadi kapital maliyyə
"balışı" kimi baxılır, bacarıqlı Bankın fəaliyyətinin sabitliyini
təmin etmək və o ayrı hadisələrdə onun müflisliyindən qaçmaq,
nə vaxt ki, itkilər gözlənən səviyyəni əhəmiyyətli dərəcədə
ötəcək;
4.4.7.2.
iqtisadi kapital növbəti hədəflərdə hesablaşır:
4.4.7.2.1.
onlara qəbul edilən risklərin örtüsü üçün şəxsi
vasitələrin Bankında olanların kafiliyinin real qiyməti
(qiymətləndirilməsi);
4.4.7.2.2.
Bankın kapitalla effektiv idarə etməsinin
təminatında analitik dəstək, həmçinin riskləri aparan (gətirən)
kredit sazişlərinin optimal portfelinin formalaşmaları adekvat
kapitala o qaytarmaya, hansı ki, Bankın səhmdar/investorlarının
gözlənmələrinə maksimal cavab verir;
4.4.7.2.3.
sonrakıda köməklər risk-idarəetmənin bütöv
sisteminin
formalaşmasına,
risk-yönəldilmiş
biznesplanlaşdırmanın sonrakı inkişafı və bölmələrin fəaliyyətinin
nəticələrinin idarə hesabı üçün vacib şərtlərin yaradılmaları /
kapitalın (bölüşdürülmüşünün (paylanmışının)) allosiruemoqosu
pullusunu nəzərdə tutan Bankın biznes-istiqamətləri.
22

4.5.8. Qep-likvidliklər

4.4.8.1.
ödənişin eyni dövrünə aid olan aktivlərin və
öhdəliklərin fərqi. Əgər aktivlərin cəmi (məbləği) öhdəliklərin
cəmini (məbləğini) ötür və ya daha az o, likvidliyin müsbət və ya
mənfi qep-i yaranır. Bankda likvidliyin qepov-u analizi bank
fəaliyyətinin, strukturun və aktivlərin və öhdəliklərin tərkibinin
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq keçirilir (aparılır), onların
dinamikasında tarixi (tarix) tendensiyalar, həmçinin mövsümilər
və başqa amillər. Qep-analizin keçirilməsi vaxtı likvidliyin fərdi
və yığılmış mənfi qepısı təhlil edilmiş olmalıdır.

4.6. RvəMD tərəfindən keçirilmiş tədbirlərin nəticələrinə görə eyniləşdirmə metodlarının və riskin
qiymətinin (qiymətləndirilməsinin) ətraflı təsviriylə aşkar edilmiş risklər haqqında hesabat
hazırlaşır, həmçinin təklif edilən metodlar və risklərin minimallaşdırmasının alətləri, hansı ki,
lokal səviyyədə sonrakı qərarın (həllin) qəbulu üçün Risklərin idarəetmə Komitəsinin
müzakirəsinə çıxardılır.
4.7.

Risklərin

minimallaşdırması

metodları

növbəti

qruplara

onların

tətbiqinin

xarakteristikalarından asılı olaraq təsnif edilir:
4.7.1. Azaldılma və risklərin nəzarət etməsi – xəbərdaredici tədbirlərdən və riskin reallaşdırması
halında hərəkətlərin (təsirlərin) planlaşdırılmasından istifadə yolu ilə riskə təsirdir, nə azaldılmaya
və mümkün itkilərin səviyyənin düşməsi üçün riskin reallaşdırmasından yaranmanın və ya
nəticələrin səbəblərinin dəyişikliyinə tərəf riskin reallaşdırmasının ehtimalının dərəcəsinin
dəyişikliyini daxil edir (qoşur). Alətlərə növbətilər aparırlar:
4.7.1.1.

monitorinq - kredit riskinin amillərinin üzə çıxardılmasına və əməl etməmənin və

ya kredit saziş/əməliyyatı üzrə (görə) müştəri/kontragentin öhdəliklərinin lazım olmayan icrasının
(ifasının) xəbərdarlığına yönəldilmiş (göndərilmiş) Bankın tədbirlərinin kompleks sistemidir.
Prinsiplər və monitorinqin baza dövrləri Bankın ayrı daxili sənədləriylə tənzimlənir;
4.7.1.2.

limitlərin müəyyən olunması;

4.7.1.3.

diversifikasiya

-

ayrı

obyektdə

və

ya

müştəri/kontragentdə

riskin

konsentrasiyasının qarşısının alınması üçün riskin ayrı obyektləri üzrə ümumi riskin bərabər
bölgüsüylə nəticələnən risklərin struktur məhdudiyyətidir.
4.7.2. Nəzərdə tutan riskin saxlama/qəbulu ehtiyatda saxlama – riskin reallaşdırmasının
hadisəsinə xüsusi fondların Bank tərəfindən yaradılmasıdır. Ehtiyatda saxlama müştərinin ödəyə
bilməməsiylə əlaqədar borcun (vəzifənin) nevozvratasından zərərlərin buraxılmaması məqsədi ilə
həyata keçirilir.
4.7.3. Risklərin maliyyələşdirilməsi – müştərilərə və ya aktivlərin və ya əməliyyatların uyğun
olan portfellərində riskin hadisələrinin reallaşdırmasından gözlənən itkilərin örtüsünün Bankının
kontragentlərinə həvalə etmədir
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4.7.4. Sığortalama – bazarda qiymətlərin əlverişsiz dəyişiklikləri nəticəsində yaranmış mümkün
zərərin qarşısının alınması üçün istifadə edilən strategiyadır. Xedjinqa (hücumçu, bir müddətlik
müqavilə, opsionlar, mübadilə-müqavilələr) alətləri, əsasən, bazar riskini idarə etmədə istifadə
olunurlar;
4.7.5. sığorta – Bank vaxtı (yanında) təyin edilmiş sığorta şirkətinə tamamilə və ya qismən şəxsi
riskin müəyyən ödəməsi üçün ötürülmədir.
4.7.6. davama və ya hərəkətin (təsirin) qəbuluna qarşı qərarın qəbul olunması yolu ilə riskin
risk/qaçmasından boyun qaçırma, hansı ki, riskin yaranmasının mənbəyidir.
4.7.7. keyfiyyətli tələblər – riskin o obyektlərinə tələblərin qurulmasıdır, hansıların ki,
səviyyəsinin qiyməti (qiymətləndirilməsi) keyfiyyətliyə malikdir, və (amma) deyil say xarakteri,
yəni hansılar ki, təhlükəli hadisə tətbiq edilən texnologiyanın keyfiyyətindən və ya fəaliyyətin
(məsələn, reputasionnıy risk, strateji risk və s.) prosesinin həyata keçirilməsinin prosedurlarından
asılıdır.
4.8.

RvəMD tərəfindən Risklərin idarəetmə Komitəsinin qərarının (həllinin) nəticələrinə görə

aşkar

edilmiş

riskin

dəyişikliyinin

tendensiyalarının

riskinin

müntəzəm

qiyməti

(qiymətləndirilməsi) həyata keçirilir. Əgər riskin artımının tendensiyası müşahidə olunur və ya
təhlükə səviyyəsi əvvəlki səviyyədə qalır (saxlanır), RvəMD tərəfindən riskləri idarə etmənin
prosesini tənzimləyən Başçıya (Fəsilə) uyğun olaraq aşkar edilmiş riskin təkrar qiyməti
(qiymətləndirilməsi) edilir (istehsal edilir) Risklərin idarəetmə Komitəsinin müzakirəsinə sualın
(məsələnin) sonrakı çıxarmasıyla.

5.

5.1.

Riskləri idarə edilməsi üzrə limitlər

Limitlər – bu müəyyən səviyyədə risklərin daimi məhdudiyyəti üçün alətdir.

Limitlər sistemlərinin formalaşması ağıllı (dərrakəli, səmərəli) məhdudiyyətə və bütovlükdə
Bank tərəfindən qəbul edilən risklərin kontroluna yönəldilmişdir (göndərilmişdir) mümkün
itkilərin və risklərin rasional bölgüsünün ümumi səviyyəsinin minimallaşdırması məqsədi
ilə.
5.2.

Bankın limitlərinin sistemi (məhdudiyyətlərinin) çoxsəviyyəli struktura malikdir

və risklərin hər növünün xüsusiyyətlərini və onların qiymətləndirilməsi (ölçülər) və nəzarət
metodları nəzərə alır, xüsusi halda, limitlərin növbəti kateqoriyalarını özünə daxil edir:
5.2.1.

ümumi limitlər, riskə iştahaya əsaslanaraq qurulanlar, Bankın riskləri idarə etmə

üzrə Strategiyayla (Konsepsiya ilə) müəyyən edilən;
5.2.2.

risklərin (xüsusi halda, kredit və bazar riskləri) Bankı üçün əhəmiyyətlilərin

növləri (miqdar ölçüsündə ən böyüklər) limitlər;
5.2.3.

ayrı müştəri/kontragentlərə (bağlı müştəri/kontragentlər qrupları) limitlər;
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5.2.4.

konsentrasiyanın (sahə, ölkə riskləri, valyutaların növləri üzrə və s.) limitləri;

5.2.5.

kollegial orqanların səlahiyyətlərinin limitləri, risklərin qəbuluna Bankın vəzifəli

şəxsləri;
5.2.6.

VTB Qrupunda limitlərin qrup (birləşdirilmişlərinin) sistemi çərçivəsində Bankın

limitləri.
Limitlərin növləri, onların qurmasının sırasına (nizamına) və istifadənin kontroluna
yanaşmalar, limitlərin parametrlərinin təyininə Bankın daxili normativ sənədləriylə tənzim
edilirlər. Bankda hərəkət edən (qüvvədə olan) limitlər tələb olunan uyğun olan səlahiyyət
verilmiş orqanlar tərəfindən qurulur (müəyyən edilir) və yenidən baxılır, AR
requlyatornımini tələblərlə nəzərdə tutulmuş hadisələrdən başqa.
5.3.

Kredit riskinin (pərakəndə kredit risklərindən başqa) konsentrasiyası üzərində

nəzarət üzrə (görə) limitlər növbəti qruplara bölür:
5.3.1.

Birləşdirilmişlər - VTB Qrupunun səviyyəsində VTB Qrupunun ayrı şirkətləri

üçün sublimitov ayrılmasıyla birləşdirilmiş limitlər qurulur (müəyyən edilir). Birləşdirilmiş
limitlər əməliyyatların maksimal mümkün həcmini təşkil edir, uyğun olan vaxt müddətinə
VTB Qrupunun iştirakçıları tərəfindən edilənlər, birləşməyə daxil edilmiş (qoşulmuş);
5.3.2.

Lokallar – müxtəliflər üzrə (görə) NS fəaliyyət istiqaməti (müştərilərə / bağlı borc

alanlar qrupları, ölkələrə, sahələr, kredit məhsullarının növləri və s.) tərəfindən Bank üçün
qurulmuş (təyin edilmiş) limitlər.
5.3.3.

VTB Qrupu səviyyəsində nizamlanan kredit riskinin əsas limitlərinin sisteminin

sxemi:
Birləşdirilmiş limitlər
VTB Qrupunun səviyyəsi

Konsentrasiyanın
limitləri
Ölkələr

Sahə üzrələr

Ümumi müştərilərə limitlər
maliyyə
institutları

Bağlı müştərilərin
Müştəri/Qrupuna

Bir müştəriyə
riskin daxili
normativi

Bankın səviyyəsi

Sublimitı

Sublimitı
Lokal ölkə
limitləri

Lokal sahə
üzrə limitlər

Lokal limitlər
Hesab limiti

Pozisiya limiti

Lokal limitlər
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5.3.4.

Pərakəndə kredit riskləri üzrə (görə) limitlərin sistemi həmçinin birləşdirilmişlərə

bölür – VTB (pərakəndə kredit məhsullarına limitlər, başqa limitlər, VTB Qrupu tərəfindən
qurulanlar) və lokal, qurulan NS Bank Qrupunun səviyyəsində qurulanlar.
5.4.

Əməliyyat riskləri - VTB Qrupunun səviyyəsində əməliyyat riskinin monitorinqi

aparılmış (çəkilmiş) əməliyyat itkilərinin cəmlərinə (məbləğlərinə) və (və ya) riskin,
əməliyyat fəaliyyətinin və kontrolun (göstəricilərinin) əsas indikatorlarının qiymətlərinə
(mənalarına) limitlərin qurulması yolu ilə həyata keçirilə bilər. Bu halda əməliyyat
risklərinin konsentrasiyası üçün (arxasında) məhdudiyyətin və kontrolun təminatı əsas
məsələdir, bank məhsullarının kəsiyində, əməliyyatların növləri və / və ya fəaliyyət
istiqamətləri (biznes-xətlər) və riskin mənbələri. Bank tərəfindən həmçinin əməliyyat
risklərinin məhdudiyyətinin lokal limitləri qurulmuş (təyin edilmiş) ola bilərlər.
5.5.

Bazar riskləri - VTB Qrupu tərəfindən qəbul edilən bazar risklərinin məhdudiyyəti

üçün limitlərin növbəti qrupları qurula (müəyyən edilə) bilərlər:
5.5.1.

açıq valyuta mövqeyinə limitlər;

5.5.2.

limitlər, bazar indikatorlarının (valyuta kursları, faiz dərəcələri, qiymətli

kağızların, birja mallarının və törəmə maliyyə alətlərinin qiymət təyin etmələri) dəyişikliyinə
maliyyə nəticəsinin həssaslığını məhdudlaşdıranlar;
5.5.3.

maliyyə alətləriylə ticarət əməliyyatları üzrə itkilərin maksimal həcmini

məhdudlaşdıran limitlər hansı ki, mütləq bazar mövqelərinin bağlanması – stop-loss
limitləridir.
5.5.4.

Yuxarıda sadalanmış qruplardan hər birinin limitləri bazar risklərinin növlərinin

kəsiyində müəyyən edilir və bacarar, zəruri olduqda, əlavə olaraq əməliyyatların növlərinin
kəsiyində detallaşdırılmaq, alətlərin, qiymətli kağızların emitentlərinin və qiymətli
kağızların konkret buraxılışlarının növləri.
6.

Fövqəladə vəziyyətlərin planı

6.1.

Bankda fövqəladə vəziyyətlərdə fasiləsiz fəaliyyətin təminatı üçün SBFBFTP işlənir.

6.2.

SBFBFTP-də növbəti informasiya əks etdirilir:

6.2.1. fövqəladə vəziyyətlərin təsnifatı;
6.2.2. bank əməliyyatlarının və fövqəladə vəziyyətlərdə əhəmiyyətin dərəcəsi üzrə fəaliyyətin
növlərinin təsnifatı.
6.2.3. fəaliyyətin bərpası üzrə məsuliyyətli şəxslərin səlahiyyətləri, fövqəladə vəziyyətlərə görə
pozulmuş;
6.2.4. ölçülər, fövqəladə vəziyyətlərdə müxtəlif risklərin minimallaşdırmasına yönəldilmişlər;
6.2.5. kapitalın vasitələrinin mənbələri, hansılar ki, fövqəladə vəziyyətlərdə istifadə olunacaqlar;
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6.2.6. nüfuz riskdən müdafiə üzrə Bankın siyasəti;
6.2.7. hazırlamanı və SBFBFTP yoxlanmasını tənzimləyən daxili sənəddə əks edilmiş başqa
meyarlar.
6.3.

SBFBFTP Bankın müzakirəsinə və İdarələrinə təqdim edilir, sonra MS tərəfindən təsdqi

edilir.
6.4.

SBFBFTP illik əsasda yenidən baxılır və o ehtiyacı olduqda uyğun olan dəyişikliklərə

gətirilir (daxil edilir). SBFBFTP yenidən baxması zamanı daxili və xarici amillər üzrə müxtəlif
ssenarilər yoxlanılır, testin nəticələri əlavələrin və dəyişikliklərin daxil etməsi vaxtı nəzərə alınır.
6.5.

SBFBFTP RvəMD tərəfindən fövqəladə vəziyyətlərin aradan qaldırmasında iştirak edən

struktur bölmələrin diqqətinə təqdim edilir.
7.

7.1.

Hesabatlıq sistemi

Təyinin təminatı üçün, qiymətlər (qiymətləndirilmələr), kredit, bazar, əməliyyat risklərini

idarə etmələr, likvidliyin riski, həmçinin Bankda MŞ-ı iddia edilən risklər üzrə (görə) adekvat
məlumatların və hesabatın ümumiləşdirilməsinin sistemi başqa mövcud risklər və onlar üzərində
nəzarətin təminatları yaradılır.
7.2.

Bankda İİS-i yaradılmış olmalıdır, hansına ki, həyata keçirilir:

7.2.1. gündəlik əsasda risklərlə üzə çıxardılma, qiymət (qiymətləndirilmə), idarə (idarə etmə) və
kontrol;
7.2.2. limitlərə və tələblərə riayət etmənin yoxlaması, riskləri idarə etmə üzrə (görə) daxili
sənədlərdə qurulmuşlar (təyin edilmişlər);
7.2.3. riskin göstəricilərinin tendensiyalarının izlənilməsi;
7.2.4. prudensial tələblərə və riskləri idarə etmə üzrə bankdaxili sənədlər tələblərinə uyğun olan
formatda hesabatın hazırlığı.
7.3.

İİS qurulmuş (müəyyən edilmiş) limitlərin izlənilməsi üzrə (görə) və Bankın və başqa

istifadəçilərin İdarəsinin məlumat verilməsinin qurulmuş (müəyyən edilmiş) səviyyəsinin
nailiyyəti vaxtı imkanı nəzərdə tutmalıdır.
7.4.

İİS-ə giriş MŞ-ın Üzvlərinə, Bankın İdarə Heyətinin, Risklərin idarəetmə Komitəsinin və

Bankın başqa məsuliyyətli əməkdaşlarına təqdim edilir.
7.5.

RvəMD-i hazırlanmış və MŞ-ın, Bankın İdarə Heyətinin, Risklərin idarəetmə Komitəsinin

müzakirəsinə təqdim edilmiş hesabat, ən azı, növbəti istiqamətlər əhatə etməlidir:
7.5.1. əsas risklər və onların strukturu;
7.5.2. struktur və kapitalın kafiliyinin səviyyəsi;
7.5.3. kapitala cari və gələcək ehtiyacın analizi;
7.5.4. Bankın likvidliyi vəziyyəti;
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7.5.5. xarici valyutada aktivlər və öhdəliklər, həmçinin açıq valyuta mövqeyi;
7.5.6. qurulmuş (müəyyən edilmiş) limitlərin istifadə etməsi;
7.5.7. stress-testlərin nəticələri.
7.6.

Hesabat qərarın qəbul olunması üçün aydın, dəqiq və kifayət qədər ətraflı son olmalıdır.

7.7.

QB-la informasiya mübadiləsi qaydasında həyata keçirilir, VTB Qrupunun sənədlərində

əks edilmiş.
Riskləri idarə etmə üzrə daxili sənədlərin sistemi

8.

8.1.

Riskləri idarə etmə sahəsində daxili sənədlərin sistemi özünə daxil edir:

8.1.1.

obşeqruppovıe sənədlər;

8.1.2.

Bankın daxili sənədləri.

8.2.

Riskləri idarə etmə üzrə (görə) Bankın daxili sənədlərinin sistemi növbəti əsas

səviyyələrdən ibarətdir:
8.2.1.

Birinci səviyyə: baza sənədləri (riskləri idarə etmələr üzrə bu Siyasət, Kredit

siyasəti, Konsepsiya (Strategiya) və Qaydalar;
8.2.2.

İkinci səviyyə: Risklərlə idarəetmə orqanları haqqında vəziyyətlər və RvəMD-nin

struktur bölmələri;
8.2.3.

Üçüncü səviyyə: riskləri idarə etmənin konkret məsələləri üzrə daxili sənədlər;

8.2.4.

Dördüncü

səviyyə:

təşkilatı-sərəncamverici

(məsələn,

limitlərin

konkret

qiymətləri) fəaliyyəti çərçivəsində qəbul edilən sənədlər.
9.

Yekun müddəalar

9.1.

Bu Siyasət MŞ tərəfindən təsdiqləndiyi andan qüvvəyə minir.

9.2.

Bu Siyasətə dəyişikliklər və əlavələr MŞ tərəfnidən təqdiq edilir və yeni

redaksiyada Siyasətə və ya ifadə yolu ilə əlavəylə rəsmiləşir. Siyasətin yeni redaksiyasının
qəbulu əvvəlki sənədin avtomatik təsirinin dayandırılmasına gətirir.
9.3.

Bu

Siyasətin

istənilən

hissəsinin

uyğunsuzluğu

halında

Azərbaycan

Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə, həmçinin Mərkəzi Bankın normativ
xarakterinin aktlarına AR, Mərkəzi Bankın yeni qanunverici və ya normativ aktlarının
qəbuluyla əlaqədar, Siyasət yalnız o hissədə qüvvədə olacaq, hansı ki, AR Azərbaycan
Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə və AR MB və AR MBNP normativ
xarakterinin aktlarına zidd olmayacaq.
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