
Директорлар кеңесінің Кредит комитеті 

 

Комитеттің өкілеттігі 

 

• Банктің ішкі кредит саясатын жүргізу;  

• Банктің кредиттік қызметіне байланысты барлық мәселелер бойынша шешім 

қабылдау;  

• Қарыз беру, сонымен қатар «бір қарыз алушыға» Банктің меншікті капиталының 5%-

нан асатын, алайда екінші деңгейдегі банктерге белгіленген пруденциалдық 

нормативтер бойынша бір қарыз алушы үшін тәуекелдің ең үлкен мөлшерінен 

аспайтын жиынтық берешегі бар клиенттерді қаржыландыру туралы соңғы шешім 

қабылдау;  

• Банктің БАҚТ-пен жасасқан барлық мәмілелері бойынша соңғы шешім қабылдау;  

• Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын Банктің еншілес 

ұйымының қызметіне қатысты мәселелерді қарастыру және бекіту;  

• «Бір қарыз алушыға» өз бетінше кредит беру лимиттерін, өңірлік кредит 

комитеттерінің функциялары мен өкілеттіктерін бекіту; 

• САБҰ-ны (Кредиттеу және тәуекелдерді басқару тобы департаменттерінің ұсынысы 

бойынша) есепке алмағанда, лимиттерді, сондай-ақ өз бетінше кредит беру 

өкілеттіктерін қайта қарау және белгілеу үшін филиалдардың, өңірлердің және 

еншілес ұйымдардың мониторингтік есептерін қарастыру; 

• Кепіл беруші және/немесе кепілгер Қазақстан Республикасының резиденті болып 

табылмаған жағдайда, сонымен қатар Қазақстан Республикасының аумағынан тыс 

орналасқан активтерді кепілге алған кезде, мәмілелерді құқықтық сүйемелдеу үшін 

сыртқы компанияларды / кеңес берушілерді тарту туралы шарттың талаптарын 

бекіту;  

• Кредиттік мәселелер бойынша, сондай-ақ проблемалы / ықтимал проблемалы 

кредиттерді басқаруға қатысты жүргізілген жұмыс туралы Бас офис 

департаменттерінің есептерін қарастыру;  

• Бас офис департаменттеріне, Филиалдарға және Еншілес ұйымдарға проблемалы / 

ықтимал проблемалы кредиттерді басқару бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту. 

 
* * * 

 

Кредитный Комитет Совета Директоров  

 

Полномочия комитета 

 

• Осуществление внутренней кредитной политики Банка; 

• Принятие решения по всем вопросам, связанным с кредитной деятельностью 

Банка; 

• Принятие окончательных решений о выдаче займов, также финансировании 

клиентов с совокупной задолженностью «на одного заемщика», превышающих 5% 

от собственного капитала Банка, но не более максимального размера риска на 

одного заемщика, установленного пруденциальными нормативами для банков 

второго уровня; 

• Принятие окончательного решения по всем сделкам Банка с ЛСБОО; 

• Рассмотрение и утверждение вопросов, касающихся деятельности дочерней 

организации Банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы 

родительского Банка; 

• Утверждение лимитов самостоятельного кредитования «на одного заемщика», 

функций и полномочий для региональных кредитных комитетов; 



• Рассмотрение мониторинговых отчетов филиалов, регионов и дочерних 

организаций за исключением ОУСА (по представлению Департаментов Группы по 

кредитованию и управлению рисками) для пересмотра и установления лимитов и 

полномочий самостоятельного кредитования; 

• Утверждение условий договора о привлечении внешних компаний/консультантов 

для правового сопровождения сделок, в случаях, когда залогодатель и/или гарант 

не являются резидентами Республики Казахстан, а также при принятии в залог 

активов, находящихся за пределами Республики Казахстан; 

• Рассмотрение отчетов Департаментов Головного офиса по кредитным вопросам и о 

проделанной работе по управлению проблемными/потенциально проблемными 

кредитами; 

• Утверждение планов мероприятий по управлению с проблемными/потенциально 

проблемными кредитами Департаментам Головного офиса, Филиалам и Дочерним 

организациям. 

 
 


