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ПОЛІТИКА ГРУПИ OTP 
ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Вступ 

Банківська група OTP віддана соціальній відповідальності, а також поважає та 

підтримує захист прав людини, закріплених у міжнародних конвенціях та 

міжнародних зусиллях проти розповсюдження зброї масового ураження. 

Відповідно, Банківська група OTP прагне, серед іншого, не брати участь у 

фінансуванні та торгівлі товарами, які можуть бути використані у військових 

конфліктах чи інших порушеннях прав людини. 

Визнаючи виклики, пов'язані з виробництвом та використанням зброї, окремі 

держави, так і міжнародне співтовариство регулюють виробництво та торгівлю 

звичайною зброєю та зброєю масового знищення (включаючи суперечливу 

зброю) у низці законів та конвенцій. 

Групова Політика  

Беручи до уваги вищезазначені принципи, Банківська група OTP приділяє 

особливу увагу клієнтам та операціям, пов'язаним з виробництвом та торгівлею 

зброєю, і застосовує суворі умови та процедури, включаючи, але не обмежуючись 

наступним. 

Банківська група OTP зобов'язується не сприяти торгівлі зброєю (або предметами 

подвійного призначення, призначеними для використання у військових цілях) з 

приватними особами, компаніями або країнами, на які застосовуються 

міжнародні санкції. Банківська група OTP має детальну процедуру, яка гарантує, 

що транзакції не порушують санкції Організації Об'єднаних Націй (ООН), ЄС, 

США або будь-яких інших відповідних місцевих регуляторів. 

Банківська група OTP не надає фінансування, що пов’язане зі спірною зброєю, 

включаючи ядерну, біологічну, хімічну зброю, сліпучу лазерну зброю, протипіхотні 

міни, касетні боєприпаси, фрагменти, що не виявляються та іншу зброю, яка або 

заборонена міжнародними правовими положеннями, або визнана суперечливою 

тому що несе непропорційну шкоду та / або завдає страждання. 

Клієнти оборонної промисловості повинні повністю виконувати не лише 

загальнообов’язкові національні та міжнародні закони та конвенції про 

виробництво та торгівлю зброєю, а також міжнародно визнані санкції та 

обмежувальні заходи, але враховувати в своїх процедурах Керівні принципи ООН 

щодо бізнесу та прав людини. 

У разі здійснення операцій, пов’язаних з оборонною промисловістю, Банківська 

група OTP застосовує суворий контроль згідно з відповідними положеннями про 

ембарго та обов'язковими національними правовими положеннями з 

додатковими детальними вимогами KYC та верифікації для фінансування 

контракту у зв'язку з оборонною промисловістю. 


