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1. Загальні положення
1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (далі –
Положення) є внутрішнім документом АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (далі – Банк), який визначає
порядок виплати винагороди Наглядовій раді Банку, а також встановлює порядок оплати послуг
проїзду та проживання у період виконання ними обов’язків на посаді Голови та членів Наглядової
ради.
1.2. Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про
акціонерні товариства», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Статуту Банку,
Положення про Загальні збори акціонерів Банку, Положення про Наглядову раду Банку.
1.3. Впровадження Положення мотивуватиме членів Наглядової ради Банку до результативності та
ефективності роботи через підвищення матеріальної зацікавленості за підсумками своєї діяльності.
1.4. Положення забезпечує членам Ради Банку прозорість і відкритість принципів, відповідно до яких
планується їх діяльність та виплачується винагорода.
1.5. Звіт про винагороду членів Ради банку (далі – Звіт) затверджується Загальними зборами акціонерів
Банку після його підготовки та розгляду Наглядовою радою Банку (або Комітетом Наглядової ради з
питань призначень та винагород посадовим особам – за умови його створення).
2. Принципи формування політики винагороди
2.1. Рішення про визначення сум та строків виплати винагороди (далі – Фонду винагороди) членам
Наглядової ради Банку попередньо розглядається Наглядовою радою і затверджується Загальними
зборами акціонерів, шляхом затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами
Ради Банку (далі – Договір).
2.2. Договори укладаються з членами Наглядової ради Банку та можуть бути або оплатними або
безоплатними. Договором можуть бути визначені умови, за яких повноваження члена Наглядової ради
Банку здійснюються безоплатно.
2.2. Принципи формування політики винагороди:
1) винагорода має бути справедливою компенсацією членам Наглядової ради Банку за їх діяльність в
інтересах Банку;
2) структура Фонду винагороди повинна бути прозорою і доступною для розуміння акціонерів;
3) винагорода членам Наглядової ради Банку може включати фіксовані та змінні складові.
2.3. Банк виплачує членам Наглядової ради винагороду відповідно до укладених Договорів.
2.4. Виплата винагороди проводиться шляхом зарахування коштів на вказані членами Наглядової ради
Банку їх банківські рахунки.
2.5. Усі розрахунки з виплати винагороди між Банком та членами Наглядової ради банку здійснюються
у національній валюті.
2.6. Витрати на сплату винагороди членам Наглядової ради Банку розглядаються як оплата їх послуг і
відносяться на витрати Банку.
3. Структура Фонду винагороди
Невід'ємними складовими частинами Фонду винагороди виступають основна фіксована винагорода,
компенсаційні виплати і одноразові заохочувальні виплати.
Основна фіксована винагорода
3.1. Розмір основної фіксованої винагороди кожного конкретного члена Наглядової ради
затверджується Загальними зборами.
3.2. Виплата фіксованої винагороди може бути обмежена вимогами законодавства.
3.3. Нарахування основної фіксованої винагороди в розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів,
здійснюється управлінням обліку внутрішньобанківських операцій щомісячно.
3.4. Підставою для здійснення виплати основної фіксованої винагороди членам Наглядової ради
виступає двосторонній Акт приймання-передачі наданих послуг за Договором, підписаний членом
Наглядової ради і Головою Правління або, за його дорученням, іншою уповноваженою особою Банку.
Додаткова винагорода (одноразові заохочувальні виплати)
3.5. Банк може здійснювати одноразові заохочувальні виплати Членам Наглядової ради у разі, якщо
маються в наявності обгрунтовані свідчення позитивного впливу рішень, прийнятих Наглядовою

радою та/або створеними нею комітетами, на досягнуті результати діяльності Банку за підсумками
фінансового року.
3.6. Інформація про наявність документальних доказів позитивного впливу рішень, прийнятих
Наглядовою радою та/або створеними нею комітетами, на результати діяльності Банку, разом з
пропозиціями щодо доцільності проведення одноразових заохочувальних виплат Членам Наглядової
ради, викладається в звіті Наглядової ради Загальним зборам.
3.7. Розмір додаткової винагороди (одноразових заохочувальних виплат) членам Наглядової ради
встановлюється рішенням Загальних зборів.
Компенсаційні виплати (оплата фактичних витрат, пов’язаних з виконанням членом Наглядової
ради покладених на нього обов’язків)
У разі, якщо такі витрати зумовлені виробничою необхідністю, і розмір здійснених витрат
підтверджується відповідними первинними документами, Банк компенсує членам Наглядової ради:
1)
Витрати, які були ними понесені під час перебування у поїздках з виробничих питань, а саме:
а)
витрати за час перебування у поїздках з виробничих питань;
б)
вартість проїзду до місця призначення і в зворотному напрямі;
в)
витрати з найму жилого приміщення в порядку і розмірах, погоджених Наглядовою радою;
г)
Належним чином (білетами, талонами, квитанціями тощо) підтверджені витрати щодо проїзду
від місця проживання до місця призначення;
2)
Витрати, пов’язані з:
а)
підвищенням кваліфікації, зокрема, з відвідуванням платних семінарів, конференцій, круглих
столів тощо;
б)
відправленням службової кореспонденції;
в)
накопиченням додаткової інформації та консультаціями фахівців;
3)
Інші документально підтверджені витрати, пов’язані з виконанням обов’язків члена Наглядової
ради.
Інші витрати, не пов’язані з результатами діяльності Банку
3.8. Виплати членам Наглядової ради Банку грошової премії або матеріальної допомоги у
зв’язку з ювілейними датами, станом здоров’я, іншими сімейними обставинами проводяться за таких
же вимог та у розмірах, визначених внутрішніми Положеннями Банку для штатних працівників.

4. Порядок укладання Банком Договорів з членами Наглядової ради Банку
4.1. Банк укладає Договори з Головою та членами Наглядової ради Банку відповідно до умов таких
Договорів, затверджених рішенням Загальних зборів.
4.2. Зі сторони Банку Договори з Головою та членами Наглядової ради Банку підписуються особою,
уповноваженою Загальними зборами.
4.3. Укладені з Головою та членами Наглядової ради банку Договори мають містити відомості про:
1) умову щодо платності або безоплатності Договору;
2) умови, при настанні яких може виплачуватись винагорода або за яких Договір є безоплатним;
3) права та обов’язки сторін Договору;
4) необхідність надання письмового повідомлення Банку та дострокового складання повноважень
членом Наглядової ради, у разі виникнення обставин, за яких він не може вважатися незалежним (для
незалежних членів Наглядової ради Банку);
5) термін дії, зміни та припинення дії Договору.

5. Відповідальність і контроль
5.1. Контроль за виконанням вимог цього Положення здійснює Наглядова рада банку.
5.2. Голова Правління відповідає за здійснення повних і своєчасних розрахунків відповідно до рішень
Загальних зборів.

6. Заключні положення
6.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Загальними зборами і діє до моменту
його скасування.
6.2. У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестає відповідати законодавству України
та/або Статуту Банку, то відповідна частина цього Положення втрачає чинність і не може
застосовуватися з дати набрання чинності такою нормою законодавства України або положенням
Статуту Банку, що не тягне за собою втрати чинності іншими нормами цього Положення.
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