
 
 
 
 

 

 
NÕUDED SISEMISE KAPITALI ADEKVAATSUSE  
TAGAMISE PROTSESSI KORRALDAMISELE 
 
 
 
 
Soovituslik juhend on kehtestatud Finantsinspektsiooni juhatuse 29.11.2007 otsusega nr 1.1-7/66. 
 
 
1. Pädevus  

Finantsinspektsiooni seaduse (FIS) § 3 kohaselt teostab Finantsinspektsioon riiklikku 
finantsjärelevalvet finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse ja läbipaistvuse ning toimimise 
efektiivsuse suurendamise, süsteemsete riskide vähendamise ning finantssektori kuritegelikel 
eesmärkidel ärakasutamise tõkestamisele kaasaaitamise eesmärgil, et kaitsta klientide ja investorite 
huve nende vahendite säilimisel ning seeläbi toetada Eesti rahasüsteemi stabiilsust. 

FIS § 57 lg 1 kohaselt on Finantsinspektsioonil õigus anda välja soovitusliku iseloomuga juhendeid 
finantssektori tegevust reguleerivate õigusaktide selgitamiseks või finantsjärelevalve subjektide 
suunamiseks. 

 
2. Eesmärk ja kohaldamisala 

2.1. Eesmärk 

Käesolev soovituslik juhend on kehtestatud krediidiasutustele krediidiasutuste seaduse § 631 ja 
investeerimisühingutele väärtpaberituru seaduse § 822 sisustamiseks.  

Juhendi eesmärk on suunata krediidiasutusi ja investeerimisühinguid sisemise kapitali adekvaatsuse 
tagamise protsessi väljatöötamisel ja rakendamisel. Juhend väljendab Finantsinspektsiooni arusaama 
sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi rakendamise headest tavadest.  

Basel II raames on regulatiivsete miinimumkapitalinõuete arvutamise metoodika senisest 
riskitundlikum. Siiski on iga turuosalise riskiprofiil unikaalne ning sellest tulenevalt ei suuda 
reeglitepõhine kapitali adekvaatsuse raamistik kunagi hõlmata täielikult kõikide turuosaliste 
riskiprofiili tervikuna. Kõige adekvaatsemalt suudab kõiki oma riske hinnata turuosaline ise. 
Seetõttu näeb Basel II põhimõtete rakendamine lisaks etteantud meetoditel põhinevate regulatiivsete 
miinimumkapitalinõuete (Pillar 1) jälgimisele ette ka krediidiasutuse või investeerimisühingu 
sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi rakendamist, mis katab ka riske, mille katteks ei 
ole kehtestatud regulatiivset kapitalinõuet. 
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Sisemine kapitali adekvaatsuse tagamise protsess1 on Pillar 2 põhikomponent. Krediidiasutuse või 
investeerimisühingu sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi asjakohasust ja 
usaldusväärsust hindab Finantsinspektsioon oma järelevalvelise hinnangu protsessi2 raames, mis on 
Pillar 2 teine oluline komponent. Finantsinspektsioon hindab sisemise kapitali adekvaatsuse 
protsessi usaldusväärset toimimist dialoogis krediidiasutuse või investeerimisühinguga. 

Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi peab toetama ühingujuhtimise heade tavade 
järgmine, piisavate sisekontrollimehhanismide olemasolu ja ennekõike riskijuhtimise heade tavade 
rakendamine. Kuigi sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi keskmes on riskide 
realiseerumisest tuleneva kahju katmiseks vajaliku kapitalivajaduse hindamine, ei tohi kapitali 
käsitleda riskijuhtimise aseainena. Piisava kapitalipuhvri olemasolu suurendab krediidiasutuse või 
investeerimisühingu riskide talumise võimet ja jätkusuutlikkust. Asjakohaselt rakendatud sisemine 
kapitali adekvaatsuse tagamise protsess parandab krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
teadlikkust oma riskiprofiilist, riskide mõõtmist ja kapitali planeerimist.  

Sisemiseks kapitali adekvaatsuse hindamiseks ei eksisteeri ühte ja ainust õiget metoodikat – 
sisemine kapitali adekvaatsuse tagamise protsess põhineb täielikult krediidiasutuse või 
investeerimisühingu enda poolt valitud meetoditel, mille valiku õigustatust ja kasutamise 
usaldusväärsust peab ta suutma Finantsinspektsioonile tõendada. Juhendi kohaldamisel tuleb lähtuda 
„täidan või selgitan” põhimõttest, mille kohaselt peab krediidiasutus või investeerimisühing suutma 
Finantsinspektsioonile põhjendada, miks ta mõnda juhendi nõuet ei rakenda või teeb seda osaliselt. 

Juhendi väljatöötamisel on lähtutud Euroopa Pangajärelevalvete Komitee (CEBS) juhendi 
„Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2” põhimõtetest. 
Samuti on arvestatud CEBS juhendites „Technical Aspects of Stress Testing under the Supervisory 
Review Process”, „Technical Aspects of the Management of Concentration Risk under the 
Supervisory Review Process”, „Technical Aspects of the Management of Interest Rate Risk Arising 
from Non-trading Activities under the Supervisory Review Process” ja „Guidelines on Outsourcing” 
toodud printsiipe. Finantsinspektsioon on käesoleva soovitusliku juhendi väljatöötamisel arvestanud 
ka teiste Euroopa järelevalveasutuste poolt sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi osas 
rakendatavaid põhimõtteid. 

 
2.2. Kohaldamisala 

Käesolevat soovituslikku juhendit kohaldatakse kõikidele krediidiasutustele ja 
investeerimisühingutele ning nende konsolideerimisgruppidele.  

Juhendi kohaldamisel lähtutakse proportsionaalsuse printsiibist – juhendi kohaldamine peab olema 
vastavuses krediidiasutuse või investeerimisühingu süsteemse olulisusega ning tema tegevuse laadi, 
ulatuse ja keerulisuse astmega. 

 
 

 
1 Sisemine kapitali adekvaatsuse hindamise protsess on rahvusvaheliselt tuntud akronüümi ICAAP (i.k. internal capital 
adequacy assessment process) nime all. 
2 Järelevalvelise hinnangu protsess on rahvusvaheliselt tuntud akronüümi SREP (i.k. supervisory review and evaluation 
process) nime all. 
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3. Mõisted 

Basel II – Baseli Pangajärelevalve Komitee poolt väljatöötatud kapitali adekvaatsuse 
rahvusvaheline standard (International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards), mis on Euroopa Liidus üle võetud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiividega 
2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ ning Eestis krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seadusega. 

Diversifitseerimine – riski hajutamine, mis saavutatakse riskipositsioonide vahelise tugeva 
positiivse korrelatsiooni vältimisega.  

Gap analüüs – analüüs, mille eesmärk on hinnata riskipositsioonide tundlikkust intressimäärade 
muutumise suhtes varade ja kohustuste kestuse ning ümberhindamise erinevuste alusel. 

Kapital – omakapitali või kohustuste hulka kuuluvate instrumentide kogum, mille arvelt saab 
krediidiasutus või investeerimisühing katta kahjusid. 

Kapitali adekvaatsus – suhtarv, mis väljendab krediidiasutuse või investeerimisühingu tegevusega 
seotud riskide kaetust omavahenditega. 

Kapitali allokeerimine – kapitali mõtteline jagamine limiitide alusel erinevate riskide, tegevuste 
või üksuste vahel. 

Kapitaliplaan – dokument, mis kirjeldab krediidiasutuse või investeerimisühingu kapitalivajadust, 
planeeritavat kapitali struktuuri, kapitali hankimise allikaid ja sellega kaasnevaid kulusid teatud 
perioodi jooksul. 

Kapitaliseeritus – omakapitali suhteline osakaal võrreldes kohustustega. 

Kapitalivajadus – kapitali hulk, mis on vajalik riskide adekvaatseks katmiseks. 

Korrelatsioon – kahe juhusliku muutuja üheaegne varieerumine. 

Koopula – funktsioon, mille abil teisendatakse mitu ühe muutujaga tõenäosusjaotust üheks mitme 
muutujaga tõenäosusjaotuseks.  

Mitteoodatav kahju – kahju, mille ulatuses võib tegelik kahju ületada oodatavat kahju. 

Oodatav kahju – ajalooliste kahjukogemuste baasil leitud keskmine kahju, mida krediidiasutus või 
investeerimisühing eeldab teatud perioodi jooksul kandvat. 

Pillar 1 – Basel II raamistiku normatiivne osa, mis sätestab krediidiriski, tururiski ja 
operatsiooniriski regulatiivsete miinimumkapitalinõuete arvutamise korra ja meetodid. 

Pillar 2 – Basel II raamistiku printsiibipõhine osa, mis sätestab nõuded sisemisele riskide ja kapitali 
adekvaatsuse hindamisele ning selle üle järelevalve teostamisele. 

Protsüklilisus – kapitalivajaduse võimendumine tulenevalt majandustsükli faasist. 

Regulatiivsed kapitalinõuded – krediidiasutuste seaduse või väärtpaberituru seaduse ning nende 
alusel kehtestatud usaldatavusnormatiivides sätestatud korra alusel arvutatud kapitalivajadus. 
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Risk – potentsiaalne kahju või tulude või varade väärtuse mitteoodatav varieerumine, mida saab 
kirjeldada tõenäosusjaotusega. 

Riskiisu – krediidiasutuse või investeerimisühingu teadlik soov võtta riski. 

Riskijuhtimise protsess – tegevuste kogum, mille eesmärk on süstemaatiliselt identifitseerida, 
hinnata ja kontrollida krediidiasutuse või investeerimisühingu riske. 

Riskiprofiil – unikaalne kombinatsioon iga krediidiasutuse või investeerimisühingu riskidest, mis 
tuleneb tema tegevuste laadist, ulatusest ja keerulisuse astmest ning tegevuskeskkonnast. 

Sisemine kapitali adekvaatsuse tagamise protsess – tegevuste kogum, mille eesmärk on hinnata 
krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiili ja sellele vastavat kapitalivajadust. 

Stressitest – analüüs, mille eesmärk on hinnata tegevuskeskkonna tegurite märkimisväärse 
ebasoodsa muutumise mõju krediidiasutuse või investeerimisühingu riskidele ja kapitalivajadusele. 

Stsenaariumianalüüs – analüüs, mille eesmärk on hinnata mitme tegevuskeskkonna teguri 
üheaegse muutumise mõju krediidiasutuse või investeerimisühingu riskidele ja kapitalivajadusele. 

Süsteemselt oluline krediidiasutus või investeerimisühing – krediidiasutus või 
investeerimisühing, kelle mitterahuldav finantsseisund (sh. ebapiisav kapitaliseeritus või likviidsus) 
võib seada ohtu kohaliku finantssüsteemi stabiilsuse (sh. maksesüsteemide toimimise). 

Tundlikkuse analüüs – analüüs, mille eesmärk on hinnata tegevuskeskkonna üksiku teguri 
muutumise mõju krediidiasutuse või investeerimisühingu riskidele ja kapitalivajadusele. 

Tõenäosusjaotus – funktsioon, mis kirjeldab juhusliku muutuja võimalikke väärtusi ja nende 
esinemise tõenäosust. 

Usaldusnivoo – tõenäosus, et oodatav tulem jääb etteantud vahemikku. 

VaR (Value-at-Risk) mudel – statistiline mudel, mis hindab portfelli väärtuse vähenemise või 
kahjude tõenäosusjaotust etteantud usaldusnivoo juures. 

Ökonoomilise kapitali mudel – statistiline mudel, mis hindab kapitalivajadust mitteoodatavate 
kahjude katmiseks tõenäosusjaotuse baasil etteantud usaldusnivoo juures. 

Üksus – krediidiasutuse või investeerimisühingu struktuuriüksus (nt. osakond), äriliin (nt. 
jaepangandus) või tema konsolideerimisgrupi juriidiline üksus (nt. tütarettevõtja). 

 
4. Üldnõuded  

4.1. Krediidiasutuses või investeerimisühingus peab pidevalt toimima sisemine kapitali 
adekvaatsuse tagamise protsess. 

4.2. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi eesmärk on hinnata krediidiasutuse või 
investeerimisühingu individuaalset riskiprofiili ja sellele vastavat kapitalivajadust. 
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4.3. Krediidiasutuse või investeerimisühingu kapital peab igal ajahetkel ületama tema 
agregeeritud riske. 

4.4. Krediidiasutus või investeerimisühing peab suutma Finantsinspektsioonile tõendada, et tema 
kapital on igal ajahetkel piisav kõikide tema riskide katmiseks. 

4.5. Krediidiasutus või investeerimisühing peab suutma Finantsinspektsioonile tõendada, et tema 
poolt rakendatav sisemine kapitali adekvaatsuse tagamise protsess katab nõuetekohaselt 
kõiki olulisi olemasolevaid ja potentsiaalseid riske, mis tulenevad tema tegevusest ja 
tegevuskeskkonnast. 

4.6. Krediidiasutus või investeerimisühing ei tohi võtta selliseid riske, mille realiseerumisest 
tulenevate kahjude katmiseks ei ole tal piisavalt kapitali. 

4.7. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi väljundiks on kvantitatiivne hinnang 
krediidiasutuse või investeerimisühingu riskide ja nende katmiseks vajamineva kapitali 
suurusele. 

4.8. Sisemine kapitali adekvaatsuse tagamise protsess peab olema riskipõhine – suurem risk peab 
alati tooma kaasa suurema kapitalivajaduse hinnangu.  

4.9. Sisemine kapitali adekvaatsuse tagamise protsess peab olema ettevaatav ja võtma arvesse 
äritegevuse ning tegevuskeskkonna prognoositava muutumise mõju krediidiasutuse või 
investeerimisühingu riskiprofiilile ja kapitalivajadusele.  

4.10. Sisemine kapitali adekvaatsuse tagamise protsess peab olema lahutamatu osa krediidiasutuse 
või investeerimisühingu igapäevasest riskijuhtimise protsessist. 

4.11. Sisemine kapitali adekvaatsuse tagamise protsess peab olema lahutamatu osa krediidiasutuse 
või investeerimisühingu strateegiliste otsuste ja igapäevaste äriotsuste tegemise protsessist. 

 
5. Rakendamise ulatus 

5.1. Kui krediidiasutus või investeerimisühing on konsolideerimisgrupi emaettevõtja, peab 
krediidiasutus või investeerimisühing rakendama sisemist kapitali adekvaatsuse tagamise 
protsessi nii soolo kui konsolideeritud baasil. 

5.2. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi rakendamine konsolideeritud baasil 
tähendab, et krediidiasutus või investeerimisühing peab võtma lisaks enda tegevusega 
kaasnevatele riskidele arvesse ka kõiki oma konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtjate 
tegevusega kaasnevaid riske, mida krediidiasutus või investeerimisühing katab oma 
kapitaliga. 

5.3. Kui krediidiasutus või investeerimisühing ei ole konsolideerimisgrupi emaettevõtja, peab 
krediidiasutus või investeerimisühing rakendama sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise 
protsessi soolo baasil. 

5.4. Kui krediidiasutusest või investeerimisühingust emaettevõtja ja tema krediidiasutusest või 
investeerimisühingust tütarettevõtja omavad mõlemad tegevusluba Eestis, ei pea 
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emaettevõtja konsolideerimisgruppi kaasatud tütarettevõtja rakendama sisemist kapitali 
adekvaatsuse tagamise protsessi soolo baasil.  

5.5. Krediidiasutuse või investeerimisühingu konsolideerimisgrupp peab rakendama ühtseid 
sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise meetodeid ja protseduure. 

 
6. Proportsionaalsuse printsiibi rakendamine 

6.1. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames kasutatavad meetodid ja 
protseduurid peavad olema vastavuses krediidiasutuse või investeerimisühingu tegevuse 
süsteemse olulisuse, laadi, ulatuse ning keerukuse astmega.  

6.2. Mida suurem on krediidiasutuse või investeerimisühingu tegevuse süsteemne olulisus, 
tegevuse maht, ulatus ning keerukuse aste, seda keerulisemaid ja riskitundlikumaid 
meetodeid ja protseduure peab krediidiasutus või investeerimisühing sisemise kapitali 
adekvaatsuse protsessi raames rakendama.  

6.3. Krediidiasutuse või investeerimisühingu tegevuse süsteemset olulisust, tegevuse mahtu, 
ulatust ning keerukuse astet hinnatakse kohaliku finantsturu kontekstis. 

6.4. Iga üksiku riski hindamise ja juhtimise meetodid ning protseduurid peavad olema vastavuses 
riski osatähtsusega krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiilis.  

6.5. Mida olulisem on üksiku riski osatähtsus krediidiasutuse või investeerimisühingu 
riskiprofiilis, seda keerulisemaid ja riskitundlikumaid meetodeid ning protseduure peab 
vastava riski osas sisemise kapitali adekvaatsuse protsessi raames rakendama. 

6.6. Proportsionaalsuse printsiipi ei rakendata juhtkonna vastutuse osas. 

6.7. Käesoleva juhendi mõistes loetakse vähese süsteemse olulisuse, tegevuse mahu, ulatuse ning 
keerukuse astmega krediidiasutuseks sellist krediidiasutust, kelle turuosa on suhteliselt väike, 
kelle tegevused ei ole keerulised ning piirduvad limiteeritud tootevalikuga, kellel ei ole 
märkimisväärset piiriülest tegevust ja kes ei kasuta regulatiivsete kapitalinõuete arvutamisel 
keerulisi meetodeid, s.t. krediidiriski sisereitingute meetodeid, operatsiooniriski arenenud 
mõõtmismudelitel põhinevat meetodit või tururiski sisemudeleid. 

6.8. Käesoleva juhendi mõistes loetakse investeerimisühinguid üldjuhul väikese süsteemse 
olulisuse, tegevuse mahu, ulatuse ning keerukuse astmega turuosalisteks. 

6.9. Proportsionaalsuse printsiibi rakendamine peab toimuma krediidiasutuse või 
investeerimisühingu dialoogis Finantsinspektsiooniga. 

 
7. Meetodite ja protseduuride valik 

7.1. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames kasutatavad meetodid ja 
protseduurid valib krediidiasutus või investeerimisühing ise. 
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7.2. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames kasutatavad meetodid ja 
protseduurid peavad sobima krediidiasutuse või investeerimisühingu individuaalse 
riskiprofiili ja tegevuskeskkonnaga. 

7.3. Krediidiasutus või investeerimisühing peab suutma Finantsinspektsioonile põhjendada 
sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames kasutatavate meetodite ning 
protseduuride asjakohasust ja sobivust.  

7.4. Krediidiasutus või investeerimisühing peab sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi 
raames kasutatavaid meetodeid ja protseduure oma tegevuse või tegevuskeskkonna 
muutudes ajakohastama. 

 
8. Riskiprofiil ja riskiisu 

8.1. Krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiil tuleneb tema tegevuse laadist, ulatusest 
ja keerukuse astmest ning tegevuskeskkonnast. 

8.2. Krediidiasutus või investeerimisühing peab suutma igal ajahetkel kirjeldada oma riskiprofiili 
eri riskide lõikes. 

8.3. Tegelik riskiprofiil kirjeldab erinevate riskide osakaalu krediidiasutuse või 
investeerimisühingu tegevuses. 

8.4. Soovitav riskiprofiil põhineb krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt määratletud 
riskiisul. 

8.5. Krediidiasutus või investeerimisühing peab riskiisu määratlemisel kirjeldama, milliseid riske 
ja millises mahus ta soovib võtta ning milline on selle juures soovitav tulumäär. 

8.6. Krediidiasutus või investeerimisühing peab riskiisu määratlemisel kirjeldama, kui palju riske 
on ta võimeline võtma ja milliste regulatiivsete piirangutega, sh. riskide kontsentreerumisele 
seatud piirangutega, ta peab sealjuures arvestama. 

 
9. Juhtkonna vastutus 

9.1. Krediidiasutuse või investeerimisühingu nõukogu ja juhatus vastutavad selle eest, et 
krediidiasutuse või investeerimisühingu riskid on igal ajahetkel kaetud adekvaatselt 
kapitaliga.  

9.2. Krediidiasutuse või investeerimisühingu, kes on konsolideerimisgrupi emaettevõtja, nõukogu 
ja juhatus vastutavad selle eest, et sisemine kapitali adekvaatsuse tagamise protsess hõlmab 
kogu konsolideerimisgruppi. 

9.3. Krediidiasutuse või investeerimisühingu nõukogu ja juhatus peavad strateegia baasil 
määratlema krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiisu ja soovitava riskiprofiili. 

9.4. Krediidiasutuse või investeerimisühingu nõukogu ja juhatus peavad määratlema soovitava 
sisemise kapitali adekvaatsuse taseme ja kinnitama kapitaliplaani. 
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9.5. Sisemine kapitali adekvaatsuse tagamise protsess peab baseeruma krediidiasutuse või 
investeerimisühingu nõukogu ja juhatuse poolt heakskiidetud riskistrateegial ja 
riskipoliitikatel. 

9.6. Krediidiasutuse või investeerimisühingu juhatus peab kehtestama tegelikul riskiprofiilil 
põhineva kapitalivajaduse hindamise ja sisemise kapitali allokeerimise põhimõtted ning 
sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi üldise ülesehituse. 

9.7. Krediidiasutuse või investeerimisühingu juhatus peab kehtestama sisemise kapitali 
adekvaatsuse tagamise protsessi raames kasutatavad meetodid ja protseduurid ning vastava 
dokumentatsiooni. 

9.8. Krediidiasutuse või investeerimisühingu juhatus peab tagama, et sisemine kapitali 
adekvaatsuse tagamise protsess moodustab lahutamatu osa igapäevasest riskijuhtimisest. 

9.9. Krediidiasutuse või investeerimisühingu juhatus peab tagama, et sisemine kapitali 
adekvaatsuse tagamise protsess moodustab lahutamatu osa strateegiliste otsuste ja 
igapäevasest äriotsuste tegemise protsessist. 

9.10. Krediidiasutuse või investeerimisühingu juhatus vastutab sisemise kapitali adekvaatsuse 
tagamise protsessi usaldusväärse toimimise eest. 

9.11. Krediidiasutuse või investeerimisühingu juhatus peab määratlema vastutuse sisemise kapitali 
adekvaatsuse protsessi rakendamise eest ning kehtestama selleks selged ja läbipaistavad 
käsuliinid ning raporteerimise korra. 

9.12. Krediidiasutuse või investeerimisühingu juhatus vastutab sisemise kapitali adekvaatsuse 
tagamise protsessi puudutavate sisekontrollide piisavuse eest. 

9.13. Krediidiasutuse või investeerimisühingu juhatus vastutab, et sisemise kapitali adekvaatsuse 
tagamise protsessi usaldusväärseks toimimiseks oleks tagatud piisav funktsioonide lahusus ja 
huvide konflikti vältimine. 

9.14. Krediidiasutuse või investeerimisühingu juhatus vastutab, et sisemise kapitali adekvaatsuse 
tagamise protsessi toimimiseks oleks eraldatud piisav ressurss, sealhulgas tagatud 
vastutavate töötajate piisav kvalifikatsioon. 

9.15. Krediidiasutuse või investeerimisühingu juhatus peab vähemalt kord aastas hindama 
sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames kasutatavate meetodite ja 
protseduuride asjakohasust ning algatama vajadusel nende muutmise või täiendamise. 

9.16. Krediidiasutuse või investeerimisühingu juhatus peab sisemise kapitali adekvaatsuse 
hinnangu protsessi järeldused heaks kiitma. 

 
10. Riskide identifitseerimine 

10.1. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi käigus peab võtma arvesse kõiki riske, 
millega krediidiasutus või investeerimisühing oma tegevuses kokku puutub või võib kokku 
puutuda. 
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10.2. Sisemine kapitali adekvaatsuse tagamise protsess peab hõlmama nii riske, millele on 
kehtestatud Pillar 1 regulatiivne miinimumkapitalinõue, kui ka riske, millele ei ole 
eelnimetatud miinimumkapitalinõuet kehtestatud.  

10.3. Riskide identifitseerimisel peab krediidiasutuse või investeerimisühing arvesse võtma: 

1) riskid, mida käsitletakse Pillar 1 all (s.t. krediidirisk, tururisk ja operatsioonirisk); 

2) riskid, mis ei ole Pillar 1 all täies ulatuses kaetud (nt. kontsentratsioonirisk ja 
tagatiserisk); 

3) riskid, mida käsitletakse Pillar 2 all (nt. pangaportfelli intressirisk); 

4) tegevuskeskkonnast tulenevad riskid (nt. majandustsükli risk).  

10.4. Krediidiasutus või investeerimisühing peab riskide identifitseerimisel sisemise kapitali 
adekvaatsuse tagamise protsessi raames lähtuma oma riskiprofiilist ja riskiisust. 

10.5. Kõikide  oluliste riskide identifitseerimiseks peab krediidiasutus või investeerimisühing 
analüüsima oma tegevuskeskkonda, enda poolt pakutavaid tooteid/teenuseid, oma 
organisatsiooni struktuuri, oma finantsseisundit ning strateegilisi plaane uute turgude ja 
toodete osas. 

10.6. Riskide identifitseerimisel peab krediidiasutus või investeerimisühing analüüsima oma 
ajaloolisi kahjukogemusi ja nende taasesinemise tõenäosust. 

10.7. Riskide identifitseerimine peab olema ettevaatav. 

10.8. Krediidiasutus või investeerimisühing võib riskide identifitseerimisel lähtuda enda 
riskiprofiiliga kõige paremini sobivatest riskikategooriatest ja riskide definitsioonidest. 

10.9. Krediidiasutus või investeerimisühing peab identifitseeritavad riskikategooriad ja 
kasutatavad definitsioonid dokumenteerima. 

10.10. Riskide identifitseerimisel on soovitatav kaaluda muuhulgas järgmiste riskide olemasolu ja 
osatähtsust krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiilis (loetletud riskide 
definitsioonid on toodud käesoleva juhendi lisas):  

1) krediidirisk, sealhulgas: 

a) kontsentratsioonirisk; 
b) ülekanderisk; 
c) maarisk; 
d) tagatiserisk; 
e) väärtpaberistamise risk; 
f) kauplemisportfelli vastaspoole risk; 
g) kauplemisportfelli ülekanderisk; 

2) tururisk, sealhulgas: 

a) intressirisk, sealhulgas: 
i) ümberhindamise risk; 
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ii) intressikõvera risk; 
iii) baasirisk; 
iv) optsionaalsuse risk; 

b) valuutarisk; 
c) aktsiarisk; 
d) kaubarisk; 

3) operatsioonirisk, sealhulgas: 

a) kontrolli- ja juhtimisrisk; 
b) juriidiline risk; 
c) regulatiivne risk; 
d) personalirisk; 
e) infotehnoloogiline risk; 
f) protseduuririsk; 
g) mudelirisk; 

4) likviidsusrisk, sealhulgas: 
a) maksevalmiduse risk; 
b) finantseerimisrisk;  
c) turu likviidsusrisk; 

5) muud riskid, sealhulgas: 

a) äririsk; 
b) strateegiline risk; 
c) reputatsioonirisk; 
d) teenimisrisk; 
e) majandustsükli risk. 

10.11. Kui krediidiasutuse või investeerimisühingu konsolideerimisgruppi kuulub kindlustus- või 
edasikindlustusandja, peab krediidiasutus või investeerimisühing arvestama ka 
kindlustustegevusega kaasnevaid spetsiifilisi riske, mida ta katab oma kapitaliga. 

10.12. Krediidiasutus või investeerimisühing peab riskide identifitseerimisel pöörama tähelepanu 
riskide omavahelistele seostele, eriti põhjusliku seose olemasolule. 

10.13. Krediidiasutused, kelle tegevuse süsteemne olulisus, maht, ulatuse ning keerukuse aste on 
väikesed, ja investeerimisühingud peavad erilist tähelepanu pöörama 
kontsentratsiooniriskile, kontrolli- ja juhtimisriskile, likviidsusriskile, juriidilisele riskile, 
reputatsiooniriskile ja teenimisriskile. 

10.14. Investeerimisühing, kes võtab vastu, vahendab või viib täide klientide ordereid, peab 
pöörama piisavat tähelepanu klientide huvide kaitsmise kohustusest tuleneva juriidilise riski 
ja reputatsiooniriski identifitseerimisele oma tegevuses. 

10.15. Investeerimisühing, kes kaupleb oma arvel, peab pöörama piisavat tähelepanu 
kauplemisportfelli vastaspooleriski ja likviidsusriski identifitseerimisele oma tegevuse. 
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10.16. Investeerimisühing, kes pakub varahaldusteenuseid, peab pöörama piisavat tähelepanu 
klientide huvide kaitsmise kohustusest tuleneva juriidilise ja reputatsiooniriski 
identifitseerimisele oma tegevuses. 

10.17. Krediidiasutus või investeerimisühing peab määratlema iga identifitseeritud riski puhul riski 
peamise kontrollimise meetodi, milleks võib olla: 

1) riski vältimine ehk riski teadlik mittevõtmine; 

2) riski limiteerimine ehk riski võtmise teadlik piiramine; 

3) riski maandamine ehk riski vähendamine näiteks tagatislepingute abil; 

4) riski hajutamine ehk riski vähendamine kontsentreerumiste ja tugevate positiivsete 
korrelatsioonide vältimise abil; 

5) riski ülekandmine ehk riski edasiandmine kolmandale isikule näiteks väärtpaberistamise 
abil. 

 
11. Riskide hindamine 

11.1. Krediidiasutus või investeerimisühing peab suutma hinnata oma riskide suurust iga riski 
lõikes eraldi ja agregeeritud tasemel. 

11.2. Krediidiasutus või investeerimisühing peab kõikide identifitseeritud riskide osas andma 
esmalt hinnangu, kas tegemist on tema jaoks olulise riskiga, keskmiselt olulise riskiga või 
ebaolulise riskiga. Vastav hinnang peab olema dokumenteeritud. 

11.3. Kui krediidiasutus või investeerimisühing peab mõnda riski oma tegevuses ebaoluliseks ja 
hindamist mittevajavaks, peab ta suutma Finantsinspektsioonile seda põhjendada. 

11.4. Krediidiasutus või investeerimisühing peab määratlema, milliseid riske hinnatakse 
kvantitatiivselt ja milliste riskide osas kasutatakse kvalitatiivseid meetodeid. 

11.5. Krediidiasutus või investeerimisühing peab võimalusel hindama kõiki identifitseeritud olulisi 
riske kvantitatiivselt. 

11.6. Riski kvantitatiivne hindamine tähendab potentsiaalse kahju suuruse ja selle esinemise 
tõenäosuse hindamist.  

11.7. Riskide puhul, mida krediidiasutus või investeerimisühing suudab hinnata ainult 
kvalitatiivselt, peab pöörama eriti suurt tähelepanu riskide limiteerimisele ja vähendamisele. 

11.8. Sisemise kapitali adekvaatsuse hinnangu protsessi raames võib aluseks võtta Pillar 1 
regulatiivsete kapitalinõuete arvutamise meetodid. 

11.9. Kuna regulatiivsed kapitalinõuded ei võta arvesse kõiki riske ega riskide kõiki dimensioone, 
pole ainuüksi regulatiivsete kapitalinõuete väljaarvutamine piisav sisemise kapitali 
adekvaatsuse tagamise protsessi rakendamiseks. 

11.10. Kui krediidiasutus või investeerimisühing lähtub sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise 
protsessi raames regulatiivsete kapitalinõuete arvutamise meetoditest, peab ta arvesse võtma 
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võimalikku riskide alahindamist (nt. operatsiooniriski alahindamist baasmeetodi kasutamise 
puhul). 

11.11. Kui investeerimisühing lähtub oma regulatiivsete kapitalinõuete arvutamisel püsikuludel 
põhinevast meetodist, pole see sobiv meetod riskide hindamiseks sisemise kapitali 
adekvaatsuse tagamise protsessi raames.  

11.12. Krediidiasutus või investeerimisühing peab riskide hindamisel pöörama tähelepanu riskide 
omavahelisele korrelatsioonile ja põhjusliku seose olemasolule. 

 
12. Krediidiriski hindamine 

12.1. Krediidiriski osakaalu krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiilis väljendab 
muuhulgas tema laenuportfelli osakaal koguvaradest, krediidiriski omavate bilansiväliste 
tehingute suurus ja tema vastaspoolte karakteristikud. 

12.2. Krediidiasutus või investeerimisühing võib sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi 
raames hinnata krediidiriski suurust regulatiivsete kapitalinõuete arvutamise metoodika 
alusel, kui sealjuures on tagatud piisav riskitundlikkus ja arvestamine individuaalse 
riskiprofiiliga. 

12.3. Kui krediidiasutus rakendab krediidiriski hindamisel sisemisi reitingusüsteeme, on 
soovitatav reitingusüsteemide väljundite kasutamine ka sisemise kapitali adekvaatsuse 
tagamise protsessi raames. 

12.4. Kui krediidiasutus või investeerimisühing on saanud Finantsinspektsioonilt loa kasutada 
regulatiivsete kapitalinõuete arvutamisel krediidiriski sisereitingute põhimeetodit või 
krediidiriski sisereitingute täiustatud meetodit, võib sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise 
protsessi raames kasutada samu reitingusüsteeme ja statistilisi mudeleid ning hinnata 
tegelikku kapitalivajadust krediidiriski katmiseks regulatiivse kapitalinõude alusel. 

12.5. Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab regulatiivse kapitalinõude arvutamisel 
krediidiriski standardmeetodit, võib sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames 
lähtuda krediidiriski suuruse hindamisel krediidiriski sisereitingute põhimeetodist või 
krediidiriski sisereitingute täiustatud meetodist ilma vastavat luba omamata.  

12.6. Likviidsete kauplemisportfelli mittekuuluvate omakapitali investeeringute puhul, millele 
rakendatakse regulatiivsete kapitalinõuete arvutamisel krediidiriski hindamise metoodikat, 
võib krediidiasutus või investeerimisühing sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi 
raames kasutada riski hindamisel tururiski hindamise metoodikat. 

12.7. Mittelikviidsete kauplemisportfelli mittekuuluvate omakapitali investeeringute puhul võib 
krediidiasutus või investeerimisühing sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi 
raames kasutada riski hindamisel asjakohast ettevõtte väärtuse hindamise metoodikat. 

12.8. Krediidiriski hindamisel peab krediidiasutus või investeerimisühing võtma arvesse 
tagatistega kaasnevat täiendavat riski, mis tuleneb muuhulgas tagatislepingu juriidilisest 
jõustatavusest ja tagatise realiseerimisega kaasnevast tururiskist. 
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12.9. Krediidiasutus või investeerimisühing peab krediidiriski hindamisel võtma ettevaatavalt 
arvesse majandustsükli faasi muutumise võimalikku mõju kapitalivajadusele, eriti 
kapitalivajaduse protsüklilisust. 

12.10. Krediidiasutuse laenutegevuse keskendumine teatud tüüpi laenudele (nt. korporatiivlaenud) 
või keerulisematele tehingutele (nt. projektifinantseerimine) võib viidata kõrgemale 
krediidiriskile ning nõuda proportsionaalsuse printsiibist lähtudes keerulisemate ja 
riskitundlikumate krediidiriski hindamise meetodite kasutamist. 

12.11. Kui krediidiasutusel või investeerimisühingul on märkimisväärne piiriülene tegevus, peab ta 
krediidiriski hindamisel pöörama piisavat tähelepanu võimaliku maariski ja ülekanderiski 
hindamisele. 

 
13. Kontsentratsiooniriski hindamine 

13.1. Krediidiasutus või investeerimisühing peab võtma arvesse kontsentratsiooniriski, mis tuleneb 
nii tema kauplemisportfellist kui ka pangaportfellist (krediidiasutus) või muudest tegevustest 
(investeerimisühing).  

13.2. Krediidiasutus või investeerimisühing peab identifitseerima kontsentratsiooniriski, mis 
tuleneb riskipositsioonist ühe osapoole või seotud osapoolte vastu ja kontsentratsiooniriski, 
mis tuleneb riskipositsioonidest, mille riski mõjutavad ühised või tugevas positiivses 
korrelatsioonis olevad riskitegurid. 

13.3. Krediidiasutus või investeerimisühing peab võtma arvesse kontsentratsiooniriski, mis tuleneb 
tema tehingute või riskimaandamise tehingute vastaspoolte vähesusest ning tegevuse 
koondumisest teatud toodetesse, majandussektoritesse või geograafilistesse piirkondadesse. 

13.4. Kui krediidiasutuse laenuportfell pole hästi diversifitseeritud, peab kontsentratsiooniriski 
arvessevõtmiseks hoidma regulatiivsest krediidiriski kapitalinõudest rohkem kapitali, kuna 
regulatiivsed kapitalinõuded on kalibreeritud lähtudes suurte rahvusvaheliste pankade hästi 
diversifitseeritud laenuportfellidest. 

13.5. Kuna kontsentratsiooniriski võib olla raske kvantitatiivselt hinnata, tuleb suurt tähelepanu 
pöörata kontsentreerumiste vältimisele, limiteerimisele, identifitseerimisele ja 
monitoorimisele. 

13.6. Kontsentratsiooniriski hindamise võimalikeks meetoditeks on stsenaariumianalüüs, 
stressitestimine ja tundlikkuse analüüs.  

 
14. Tururiski hindamine 

14.1. Tururiski osakaalu krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiilis kirjeldab muuhulgas 
tema kauplemisportfelli suurus. 

14.2. Krediidiasutus või investeerimisühing peab arvesse võtma nii tema kauplemisportfellist kui 
ka pangaportfellist (krediidiasutus) või muudest tegevustest (investeerimisühing) tulenevat 
tururiski. 
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14.3. Krediidiasutus või investeerimisühing võib sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi 
raames hinnata tururiski suurust regulatiivsete kapitalinõuete arvutamise metoodika alusel, 
kui sealjuures on tagatud piisav riskitundlikkus ja arvestamine individuaalse riskiprofiiliga. 

14.4. Kui krediidiasutus või investeerimisühing lähtub sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise 
protsessi raames tururiski hindamisel regulatiivsetest meetoditest, peab kasutama võimalikult 
riskitundlikke lähenemisi (nt. intressiriski hindamisel modifitseeritud kestusel põhinevat 
meetodit). 

14.5. Kui krediidiasutus või investeerimisühing on saanud Finantsinspektsioonilt loa kasutada 
regulatiivsete kapitalinõuete arvutamisel tururiski VaR mudelit, võib sisemise kapitali 
adekvaatsuse tagamise protsessi raames kasutada sama mudelit ning hinnata tegelikku 
kapitalivajadust tururiski katmiseks regulatiivse kapitalinõude alusel. 

14.6. Kui krediidiasutus või investeerimisühing ei ole saanud Finantsinspektsioonilt luba kasutada 
tururiski regulatiivse kapitalinõude arvutamisel VaR mudelit, võib sisemise kapitali 
adekvaatsuse tagamise protsessi raames kasutada tururiski hindamisel VaR mudelit ilma 
vastavat luba omamata.  

14.7. Krediidiasutus või investeerimisühing peab tururiski hindamisel arvesse võtma turu 
likviidsusriski, näiteks pikendades arvutustes kasutatavat hoidmisperioodi eeldust. 

14.8. Mida suurem on erinevus krediidiasutuse või investeerimisühingu varade ja kohustuste 
nominaalvaluutade vahel (s.t. avatud välisvaluuta netopositsioon), seda suuremat tähelepanu 
peab pöörama valuutariski hindamisele. 

 
15. Pangaportfelli/muude tegevuste intressiriski hindamine 

15.1. Krediidiasutus või investeerimisühing peab lisaks kauplemisportfelli intressiriskile hindama 
ka oma pangaportfellist (krediidiasutus) või muudest tegevustest (investeerimisühing) 
tulenevat  intressiriski. 

15.2. Kõik krediidiasutused ja sellised investeerimisühingud, kelle varadest moodustavad 
intressiriskitundlikud instrumendid olulise osa, peavad hindama oma pangaportfellist või 
muudest tegevustest tulenevat intressiriski kvantitatiivselt. 

15.3. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames võib krediidiasutus või 
investeerimisühing hinnata kauplemisportfelli kuuluvate ja kauplemisportfelli 
mittekuuluvate instrumentide intressiriski ühtse metoodika alusel. 

15.4. Krediidiasutus peab pangaportfelli ja investeerimisühing muude tegevuste intressiriski 
hindamisel analüüsima muuhulgas riski, mis tuleneb bilansiliste ja bilansiväliste varade ja 
kohustuste tähtaegade erinevusest, võlainstrumentide turuväärtuse muutumisest, 
riskipositsioonide ja riskimaanduspositsioonide erinevast intressitundlikkusest ning 
fikseeritud intressimääraga riskipositsioonidest. 

15.5. Krediidiasutus peab pangaportfelli ja investeerimisühing muude tegevuste intressiriski 
hindama gap analüüsi, stressitestimise või tundlikkuse analüüsi baasil.  
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15.6. Intressiriski tundlikkuse analüüs peab hõlmama tundlikust intressimäärade muutumisele, 
tundlikkust intressikõvera muutumisele, baasiriskile ja klientide käitumise muutumisele. 

15.7. Suureks pangaportfellist või muust tegevusest tulenevaks intressiriskiks loetakse 
intressiriski, mille puhul toob standardne intressimäära stressitesti stsenaarium kaasa 
krediidiasutuse või investeerimisühingu majandusliku väärtuse vähenemise rohkem kui 20% 
võrra. Standardne intressiriski stressistsenaarium on intressimäära muutumine, s.t. 
paralleelne nihe intressikõveral üles- ja allapoole, 200 baaspunkti võrra.  

15.8. Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab riskide maandamisel intressimääradel 
põhinevaid tuletisinstrumente, peavad need instrumendid olema kaasatud intressiriski 
hindamisse. 

 
16. Likviidsusriski hindamine 

16.1. Krediidiasutus või investeerimisühing peab likviidsusriski raames hindama nii lühiajalist 
maksevalmidusriski kui ka struktuurset finantseerimisriski. 

16.2. Kuna kapital ei ole kõige efektiivsem likviidsusriski maandamise vahend, tuleb esmajärgus 
pöörata tähelepanu likviidsusriski limiteerimisele asjakohase likviidsuse juhtimise abil. 

16.3. Krediidiasutus või investeerimisühing peab kehtestama adekvaatsed sisemised indikaatorid 
ja protseduurid likviidsusriski monitoorimiseks ning likviidsuse juhtimiseks. 

16.4. Krediidiasutus või investeerimisühing peab tagama likviidsete vahendite hankimist, 
alternatiivsete finantseerimisallikate olemasolu ning likviidsust käsitleva talitluspidevuse 
plaani olemasolu. 

16.5. Krediidiasutus või investeerimisühing peab likviidsusriski hindamiseks kasutama 
stsenaariumianalüüsi, stressitestimist ja tundlikkuse analüüsi. Likviidsusriski stsenaariumid 
peavad hõlmama nii krediidiasutuse või investeerimisühingu siseseid kui ka 
tegevuskeskkonnast tulenevaid riskitegureid.  

16.6. Krediidiasutus või investeerimisühing peab hindama, kuidas mõjutab makromajandusliku 
keskkonna halvenemine tema võimet hankida ressursse. 

16.7. Krediidiasutus või investeerimisühing peab likviidsusriski hindamisel võtma arvesse 
refinantseerimisega kaasnevaid kulusid. 

16.8. Kui krediidiasutuse või investeerimisühingu likviidsuse juhtimist korraldab tsentraalselt 
mõni teine sama grupi ettevõtja (emaettevõtja), peab krediidiasutus või investeerimisühing 
suutma Finantsinspektsioonile tõendada, et eksisteerivad adekvaatsed meetodid võimaliku 
likviidsuse puudujäägi likvideerimiseks olukorras, kus emaettevõtja ei suuda mingil põhjusel 
piisavat ressurssi pakkuda. 

16.9. Kui krediidiasutus või investeerimisühing korraldab tsentraalselt mõne teise sama grupi 
ettevõtja (tütarettevõtja) likviidsuse juhtimist, peab krediidiasutus või investeerimisühing 
suutma Finantsinspektsioonile tõendada, et ta suudab hinnata ja täita oma kohustusi 
tütarettevõtjale likviidsuse pakkumisel. 
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17. Operatsiooniriski hindamine 

17.1. Krediidiasutus või investeerimisühing võib sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi 
raames hinnata operatsiooniriski suurust regulatiivsete kapitalinõuete arvutamise metoodika 
alusel, kui sealjuures on tagatud piisav riskitundlikkus ja arvestamine individuaalse 
riskiprofiiliga. 

17.2. Kui krediidiasutus või investeerimisühing on saanud Finantsinspektsioonilt loa kasutada 
regulatiivsete kapitalinõuete arvutamisel operatsiooniriski arenenud mõõtmismudelite 
meetodit, võib sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames kasutada samu 
mudeleid ning hinnata tegelikku kapitalivajadust operatsiooniriski katmiseks regulatiivse 
kapitalinõude alusel. 

17.3. Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab regulatiivse operatsiooniriski 
kapitalinõude arvutamisel operatsiooniriski baasmeetodit või standardmeetodit, võib 
sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames lähtuda operatsiooniriski arenenud 
mõõtmismudelite meetodi põhimõtetest ilma selleks vastavat luba omamata. 

17.4. Krediidiasutus või investeerimisühing võib sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi 
raames lähtuda teistsugusest operatsiooniriski definitsioonist kui regulatiivse kapitalinõude 
arvutamisel, kui sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames arvestatakse kõiki 
olulisi riske.  

17.5. Krediidiasutus või investeerimisühing peab operatsiooniriski katmiseks vajamineva 
kapitalivajaduse hindamisel analüüsima oma operatsiooniriski kahjujuhtumite, intsidentide ja 
kohtuhagide statistikat, s.t. esinemise sagedust ja kahju suurust, ning arvestama oma 
äritegevuses ja väliskeskkonnas toimuda võivate muutuste mõju operatsiooniriski katmiseks 
vajalikule kapitalile. 

17.6. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames on operatsiooniriski hindamisel 
soovitatav kasutada stsenaariumianalüüsi ning hinnata potentsiaalseid kahjusid ja nende 
esinemise tõenäosust kvantitatiivselt. 

 
18. Muude riskide hindamine 

18.1. Krediidiasutus või investeerimisühing peab hindama kõikide oluliste riskide, sealhulgas 
olemuselt kvalitatiivsete riskide, suurust. 

18.2. Ka kvalitatiivsete riskide hindamise meetodite kasutamise korral peavad kõik riskid olema 
adekvaatselt kapitaliga kaetud. 

18.3. Krediidiasutus või investeerimisühing peab muudest riskidest hindama vähemalt strateegilise 
riski ja reputatsiooniriski suurust. 

18.4. Krediidiasutus või investeerimisühing peab strateegilise riski ja reputatsiooniriski suuruse 
hindamisel kasutama stsenaariumianalüüsi. 
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18.5. Kui krediidiasutus või investeerimisühing ei suuda hinnata strateegilise riski või 
reputatsiooniriski suurust kvantitatiivselt ja kasutab ainult kvalitatiivseid meetodeid, peab ta 
suutma Finantsinspektsioonile tõendada, et vastavad riskid on kapitaliga adekvaatselt kaetud. 

18.6. Krediidiasutus või investeerimisühing peab hindama tegevuskeskkonna muutumise mõju 
stressitestimise, tundlikkuse analüüsi või stsenaariumianalüüsi baasil. 

 
19. Ökonoomilise kapitali mudelite kasutamine riskide hindamisel 

19.1. Kvantitatiivselt hinnatavate riskide puhul on kõige arenenumateks ja riskitundlikumateks 
meetoditeks statistilised meetodid, sealhulgas ökonoomilise kapitali mudelid. 

19.2. Krediidiasutus või investeerimisühing ei ole kohustatud sisemise kapitali adekvaatsuse 
protsessi raames rakendama ökonoomilise kapitali mudeleid, kuid suurte krediidiasutuste  
puhul on see oluliste riskide hindamisel soovitatav.  

19.3. Ökonoomilise kapitali mudeli rakendamisel peab krediidiasutus või investeerimisühing 
arvestama turupraktikas kujunenud heade tavadega ja sisemudelitele regulatiivselt 
kehtestatud kvalitatiivsete üldnõuetega. 

19.4. Ökonoomilise kapitali mudeli rakendamisel sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise 
protsessi raames peab olema tagatud statistiline usaldusväärsus.  

19.5. Kui krediidiasutus või investeerimisühing rakendab sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise 
protsessi raames ökonoomilise kapitali mudelit, peab see olema tihedalt integreeritud tema 
igapäevasesse riskijuhtimise protsessi. 

19.6. Ökonoomilise kapitali mudeli rakendamisel peab krediidiasutus või investeerimisühing 
selgelt määratlema mudeli kasutamise ulatuse ja rolli sisemise kapitali adekvaatsuse 
tagamise protsessi raames. 

19.7. Kõik ökonoomilise kapitali mudelis kasutatavad sisendandmed, definitsioonid ja eeldused 
peavad olema dokumenteeritud. 

19.8. Krediidiasutus või investeerimisühing peab ökonoomilise kapitali mudeli rakendamisel 
võtma arvesse mudelite järgmisi nõrkusi: 

1) mineviku kogemus ei pruugi olla hea tuleviku ennustaja; 

2) kõrge usaldusnivoo saavutamine on üldjuhul raske; 

3) mudelid ei ole tihti piisavalt läbipaistvad; 

4) mudelid on tundlikud sisendandmete kvaliteedi suhtes; 

5) mudelid on tundlikud tehtud eelduste suhtes; 

6) mudelite alusandmed pärinevad üldjuhul tõenäosusjaotuse keskpaiga lähedalt, mitte aga 
tõenäosusjaotuse äärealadelt; 

7) tõenäosusjaotuse äärealade andemete käitumine erineb tõenäosusjaotuse keskpaiga 
andmete käitumisest; 
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8) korrelatsioone on empiiriliselt raske mõõta. 

 
20. Stressitestimine 

20.1. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames on stressitestimine, tundlikkuse 
analüüs ja stsenaariumianalüüs ettevaatavateks meetoditeks erinevate tegurite mõju 
hindamisel krediidiasutuse või investeerimisühingu kapitalivajadusele. 

20.2. Krediidiasutus või investeerimisühing peab sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi 
raames juurutama stressitestimise protseduuri, et hinnata ettevaatavalt tegevuskeskkonna 
tegurite negatiivse muutumise mõju oma riskiprofiilile ja kapitalivajadusele. 

20.3. Stressitestimise eesmärk on hinnata tavapärastest või eeldatavatest tegevuskeskkonna 
tingimustest erinevate tingimuste mõju, mis võivad kaasa tuua riskide ja kapitalivajaduse 
olulise alahindamise.  

20.4. Oluliste riskide osas peab krediidiasutus või investeerimisühing stressitestimist läbi viima 
vähemalt üks kord aastas. 

20.5. Stressitestimine peab soovitatavalt hõlmama krediidiriski, pangaportfelli intressiriski ja 
likviidsusriski.  

20.6. Stressitestimise metoodika ja tulemused peavad olema täies ulatuses dokumenteeritud. 

20.7. Stressitestimise tulemustest tuleb informeerida krediidiasutuse või investeerimisühingu 
juhatust. 

20.8. Stressitestimise stsenaariumid peavad hõlmama kõiki riske, mida krediidiasutus või 
investeerimisühing on identifitseerinud olulise riskina, ja nende võimalikku koosmõju. 

20.9. Stressitestimise stsenaariumid peavad lähtuma krediidiasutuse või investeerimisühingu 
riskiisust. 

20.10. Stressitestimise stsenaariumid peavad kajastama erandlikke, kuid võimalikke sündmusi. 

20.11. Stressitestimise stsenaariumid võivad põhineda ajaloolistel stsenaariumitel, kuid peavad 
hõlmama ka hüpoteetilisi stsenaariume. 

20.12. Stressitestimise stsenaariumid peavad arvestama makroökonoomilise keskkonna mõju, 
sealhulgas majandustsükli faasi muutmist. 

20.13. Stressitestimise stsenaariumid peavad hõlmama tegevuskeskkonna tegurite muutmise 
erinevat tõsiduse astet ja tõenäosust. 

20.14. Stressitestimise stsenaariumid peavad hindama strateegiliste otsuste mõju. 

20.15. Stressitestimine peab hõlmama krediidiasutuse või investeerimisühingu tulude võimaliku 
muutumise analüüsi. 

20.16. Stressitestimise stsenaariumid ei tohi arvesse võtta riskide negatiivse korrelatsiooni mõju. 
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20.17. Krediidiasutus või investeerimisühing peab suutma Finantsinspektsioonile stressitestimise 
stsenaariumite valikut põhjendada. 

20.18. Kui krediidiasutus või investeerimisühing kasutab mõne riski hindamisel ökonoomilise 
kapitali mudelit või muid statistilisi meetodeid, tuleb stressitestimise raames hinnata mudeli 
eelduste mõju riski ja kapitalivajadusele hinnangutele.  

20.19. Stressitestimine on eriti oluline kvantitatiivselt raskesti hinnatavate riskide puhul või juhul, 
kui kvantitatiivsel hindamisel kasutatavad mudelid põhinevad statistiliselt ebapiisavatel 
andmetel. 

20.20. Kui krediidiasutus või investeerimisühing on konsolideerimisgrupi emaettevõtja, peab 
stressitestimist läbi viima ka konsolideeritud baasil. 

 
21. Riskide agregeerimine 

21.1. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames peab krediidiasutus või 
investeerimisühing hindama oma riskiprofiili agregeeritud riskide baasil. 

21.2. Kui krediidiasutus või investeerimisühing on konsolideerimisgrupi emaettevõtja, peab ta 
rakendama riskide agregeerimise metoodikat, mis hõlmab kogu konsolideerimisgruppi. 

21.3. Krediidiasutus või investeerimisühing peab sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi 
raames kasutatava riskide agregeerimise metoodika dokumenteerima. 

21.4. Regulatiivsetel kapitalinõuetel põhineva agregeerimise puhul lähtub krediidiasutus või 
investeerimisühing regulatiivsetest kapitalinõuetest ning liidab neile täiendava kapitalipuhvri 
regulatiivsete kapitalinõuete arvutamise raames alahinnatud riskide ja regulatiivsete 
kapitalinõuetega katmata riskide katteks. 

21.5. Regulatiivsetel kapitalinõuetel mittepõhineva agregeerimise puhul hindab krediidiasutus või 
investeerimisühing erinevaid riske erinevate meetodite alusel ning seejärel summeerib 
riskide lõikes leitud kapitalivajadused. 

21.6. Riskide, mille hindamisel on kasutatud statistilisi mudeleid, agregeerimisel peab 
krediidiasutus või investeerimisühing võrreldavuse tagamiseks kasutama sama 
usaldusnivood ja prognoosiperioodi. 

21.7. Statistilistel mudelitel põhinevate hinnangute agregeerimisel võib krediidiasutus või 
investeerimisühing arvesse võtta riskipositsioonide vahelisi korrelatsioone. 

21.8. Krediidiasutus või investeerimisühing võib statistiliste mudelite kasutamise puhul arvestada 
riskide agregeerimisel riskide vahelist diversifitseerimise efekti. 

21.9. Korrelatsioonide hindamisel võib krediidiasutus või investeerimisühing lähtuda ajaloolistest 
vaatlustulemustest, konservatiivsetest hinnangutest või makromajanduslikest andmetest. 

21.10. Krediidiasutus või investeerimisühing peab suutma täielikust positiivsest korrelatsioonist 
madalamate korrelatsioonide kasutamist Finantsinspektsioonile põhjendada. 
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21.11. Negatiivsete korrelatsioonide kasutamine riskide agregeerimisel ei ole lubatud. 

21.12. Krediidiasutus või investeerimisühing peab võtma arvesse seaduspärasust, et korrelatsioonid 
majandustsükli langusperioodil suurenevad. 

21.13. Krediidiasutus või investeerimisühing võib riskide hindamise statistiliste mudelite 
rakendamise korral kasutada riskide agregeerimisel simulatsioonipõhiseid meetodeid või 
koopulaid. 

 
22. Kapitali koosseis 

22.1. Krediidiasutus või investeerimisühing peab määratlema, milliseid instrumente käsitleb ta 
sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames kapitalina. Vastav määratlus peab 
olema dokumenteeritud. 

22.2. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames on soovitatav kapitalina käsitleda 
regulatiivseid omavahendeid. 

22.3. Kui krediidiasutus või investeerimisühing käsitleb sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise 
protsessi raames kapitalina muid instrumente kui regulatiivsete omavahendite koosseisu 
kuuluvaid instrumente, peavad need instrumendid olema oma kahjude katmise võimelt 
võrreldavad regulatiivsete omavahendite hulka kuuluvate instrumentidega. 

22.4. Kui krediidiasutus või investeerimisühing käsitleb sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise 
protsessi raames kapitalina muid instrumente kui regulatiivsete omavahendite koosseisu 
kuuluvaid instrumente, peab ta seda suutma Finantsinspektsioonile põhjendada. 

22.5. Krediidiasutus või investeerimisühing peab arvesse võtma erinevat tüüpi kapitali 
instrumentide sobivust erinevate riskide maandamiseks. 

22.6. Krediidiasutus või investeerimisühing peab arvesse võtma erinevat tüüpi kapitali 
instrumentide kättesaadavust, likviidsust ja regulatiivset käsitlust. 

 
23. Kapitali planeerimine 

23.1. Krediidiasutusel või investeerimisühingul peab olema strateegia soovitava kapitaliseerituse 
taseme säilitamiseks. 

23.2. Krediidiasutus või investeerimisühing peab määratlema minimaalse kapitaliseerituse taseme 
oma jätkusuutlikuks tegutsemiseks. 

23.3. Krediidiasutus või investeerimisühing peab määratlema meetodid soovitava kapitaliseerituse 
taseme säilitamiseks, arvestades muuhulgas planeeritavat laenu- või kauplemisportfelli 
kasvu, kapitali hankimise allikaid, dividendipoliitikat ning võimalikku regulatiivsete 
kapitalinõuete varieerumist protsüklilisuse tõttu. 

23.4. Kapitali planeerimine peab lähtuma krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt 
määratletud riskiisust ja strateegilistest plaanidest. 
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23.5. Kapitali planeerimise käigus peab krediidiasutus või investeerimisühing selgelt defineerima 
hetke kapitalivajaduse, oodatava kapitalivajaduse, soovitava kapitaliseerituse taseme ja 
täiendava kapitali hankimise allikad.  

23.6. Krediidiasutusel või investeerimisühingul peab olema heakskiidetud kapitaliplaan, mis 
määratleb kapitali planeerimise alused ja selle eest vastutavad isikud. 

23.7. Kapitaliplaan peab ettevaatavalt hõlmama vähemalt kahte järgnevat aastat. 

23.8. Krediidiasutus või investeerimisühing peab kapitali planeerimisel võtma arvesse 
majanduskeskkonna tsüklilisust. 

23.9. Krediidiasutus või investeerimisühing peab arvestama võimalike takistustega kapitali 
hankimisel. 

23.10. Krediidiasutus või investeerimisühing peab kapitaliplaani vähemalt üks kord aastas üle 
vaatama ja vajadusel ajakohastama. 

23.11. Krediidiasutus või investeerimisühingu strateegiliste plaanide muutudes tuleb kapitaliplaani 
koheselt ajakohastada. 

 
24. Kapitali allokeerimine 

24.1. Krediidiasutus või investeerimisühing peab riskipõhiseks kapitali allokeerimiseks määrama 
kõikidele riskidele riskilimiidid.  

24.2. Krediidiasutus või investeerimisühing ei tohi kapitali allokeerida erinevate riskide vahel 
100% ulatuses, vaid osa kapitalist tuleb säilitada üldise kapitalipuhvrina.  

24.3. Krediidiasutus või investeerimisühing peab kapitali allokeerima erinevate üksuste vahel 
üksustele riskilimiitide seadmisega. 

24.4. Krediidiasutus või investeerimisühing peab määrama riskilimiidi sellele üksusele, kes oma 
igapäevases tegevuses riski võtab. 

24.5. Operatsiooniriski, strateegilise riski ja reputatsiooniriski katmiseks ettenähtud kapitali ei pea 
allokeerima üksuste vahel.  

24.6. Lisaks üksustele limiitide määramisele peab krediidiasutus või investeerimisühing määrama 
ka struktuursed riskilimiidid (nt. laenud teatud riiki või investeeringud teatud 
välisvaluutasse) ja mahulised riskilimiidid. 

 
25. Sisemine kapitali adekvaatsus 

25.1. Sisemise kapitali adekvaatsuse taseme hindamiseks peab krediidiasutus või 
investeerimisühing võrdlema agregeeritud riske oma kapitaliga.  

25.2. Krediidiasutus või investeerimisühing peab määratlema soovitava riskide kapitaliga kaetuse 
taseme ehk kapitalipuhvri. 
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25.3. Krediidiasutuse või investeerimisühingu sisemine kapitali adekvaatsuse tagamise protsess 
peab lisaks riskide katmisele kapitaliga võtma arvesse ka täiendavat kapitalivajadust, mis 
tuleneb muuhulgas soovitavast välisreitingust ja strateegilistest plaanidest. 

25.4. Kui sisemine kapitali adekvaatsuse hinnang agregeeritud riskide suurusele on kõrgem 
regulatiivsetest kapitalinõuetest, peab krediidiasutus või investeerimisühing hoidma kapitali 
vähemalt sisemise kapitali adekvaatsuse hinnangu ulatuses. 

25.5. Kui sisemise kapitali adekvaatsuse hinnang agregeeritud riskide suurusele on madalam 
regulatiivsetest kapitalinõuetest, peab krediidiasutus või investeerimisühing hoidma kapitali 
vähemalt regulatiivsete kapitalinõuete ulatuses. 

25.6. Kui sisemise kapitali adekvaatsuse hinnangu protsessi raames leitud hinnang agregeeritud 
riskide suurusele on erinev regulatiivsetest kapitalinõuetest, peab krediidiasutus või 
investeerimisühing suutma seda Finantsinspektsioonile põhjendada. Võimalikud põhjused 
hinnangute erinevuseks on muuhulgas järgmised: 

1) krediidiasutuse või investeerimisühingu keskmisest väiksem või suurem riskiisu; 

2) regulatiivsetest definitsioonidest erinevate definitsioonide kasutamine; 

3) erinevad eeldused riski siseste või riskidevaheliste korrelatsioonide osas. 

25.7. Sisemine kapitali adekvaatsuse hinnang ning selle aluseks olevad meetodid ja eeldused 
peavad olema dokumenteeritud. 

25.8. Krediidiasutus või investeerimisühing peab analüüsima, millises ulatuses on iga oluline risk 
maandatav kapitaliga ning milliseid muid meetodeid ja protseduure tuleb riski 
kontrollimiseks rakendada. 

25.9. Krediidiasutusel või investeerimisühingul peab olema määratletud strateegia ja protseduurid 
riski vähendamiseks või kapitali suurendamiseks olukorras, kui sisemine kapitali 
adekvaatsuse hinnang langeb soovitavast tasemest allapoole. 

 
 
26. Sisemise kapitali adekvaatsuse protsessi ülevaatamine ja ajakohastamine 

26.1. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi sobivust krediidiasutuse või 
investeerimisühingu riskiprofiiliga tuleb vähemalt üks kord aastas üle vaadata ja vajadusel 
ajakohastada. 

26.2. Kõik krediidiasutuse või investeerimisühingu tegevuses ilmnevad uued riskid tuleb 
identifitseerida ja kaasata sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi. 

26.3. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames kasutatavate meetodite ja 
protseduuride usaldusväärsust ja asjakohasust peab perioodiliselt üle vaatama krediidiasutuse 
või investeerimisühingu siseaudit või muu samaväärne sõltumatu osapool. 

26.4. Krediidiasutuse või investeerimisühingu strateegiliste eesmärkide, äriplaani, 
tegevuskeskkonna või muude sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi mõjutavate 
tegurite muutumisel tuleb kasutatavad meetodid ja protseduurid üle vaadata ning vajadusel 
ajakohastada. 
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27. Tegevuse või funktsiooni edasiandmine 

27.1. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi ei tohi tervikuna teostamiseks edasi anda 
kolmandale isikule, sealhulgas samasse konsolideerimisgruppi kuuluvale ettevõtjale. 

27.2. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi tegevustele ja funktsioonidele, mis on 
edasi antud kolmandale isikule, kehtivad samaväärsed nõuded kui ülejäänud sisemise 
kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi tegevustele ja funktsioonidele. 

27.3. Finantsinspektsioonil peab olema võimalik kolmanda isiku üle, kellele on edasi antud 
sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi tegevus või funktsioon, teostada 
samaväärset kontrolli edasiantud tegevuse või funktsiooni osas kui krediidiasutuse või 
investeerimisühingu enda üle. 

27.4. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi tegevuse või funktsiooni edasiandmine 
kolmandale isikule ei vähenda krediidiasutuse või investeerimisühingu juhtkonna vastutuse 
ulatust. 

27.5. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi tegevuse või funktsiooni edasiandmisel 
kolmandale isikule peab olema tagatud krediidiasutuse või investeerimisühingu juurdepääs 
kogu asjakohasele informatsioonile. 

27.6. Krediidiasutus või investeerimisühing peab arvesse võtma sisemise kapitali adekvaatsuse 
tagamise protsessi tegevuse või funktsiooni edasiandmisest tulenevaid täiendavaid riske. 

27.7. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi tegevuse või funktsiooni edasiandmiseks 
kolmandale isikule peab olema vormistatud kirjaliku lepinguna. 

27.8. Vastutuse jagunemine krediidiasutuse või investeerimisühingu ning kolmanda osapoole 
vahel sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi tegevuse või funktsiooni toimimise 
osas peab olema kirjalikult vormistatud. Vajadusel tuleb kolmanda isikuga sõlmida 
teenustasemeleping. 

 
28. Nõuded dokumentatsioonile 

28.1. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi alusdokumendiks on krediidiasutuse või 
investeerimisühingu riskistrateegia, mis kirjeldab muuhulgas riskipoliitikaid, riskiisu, 
tegelikku ja soovitavat riskiprofiili ning riskijuhtimise organisatsiooni ja põhimõtteid. 

28.2. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi toimimine peab olema täies ulatuses 
dokumenteeritud. 

28.3. Kõik sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames kasutatavad meetodid ja 
protseduurid peavad olema dokumenteeritud. 

28.4. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi raames kasutatavaid meetodeid ja 
protseduure kajastav dokumentatsioon peab muuhulgas kirjeldama riskijuhtimise protsessi ja 
selle raames rakendatavaid infotehnoloogilisi süsteeme, riskide sisemisi definitsioone, 
riskide hindamise meetodeid ja selle käigus tehtud eeldusi. 
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28.5. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi kajastavaid dokumente peab koostama ja 
säilitama süstemaatiliselt. 

28.6. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi kajastavaid dokumente peab muudatuste 
ilmnemisel meetodites või protseduurides koheselt ajakohastama. 

 
29. Sisemine raporteerimine 

29.1. Krediidiasutuse või investeerimisühingu juhatust peab sisemise kapitali adekvaatsuse 
hinnangust perioodiliselt informeerima. 

29.2. Krediidiasutuse või investeerimisühingu juhatusele informatsiooni edastamiseks peab olema 
kehtestatud regulaarse raporti vorm. 

29.3. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi kohta informatsiooni edastamine 
juhatusele võib toimuda üldise riskiraporteerimise raames.  

29.4. Raport peab sisaldama selget, sihtgrupile arusaadavat ja täpset informatsiooni.  

29.5. Raporteerimine peab toimuma nii ex ante (otsuste tegemiseks) kui ex post (järelhinnangu 
andmiseks) ning vajadusel ka ad hoc (erakorraliste asjaolude ilmnemisel). 

29.6. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi kohta tuleb perioodiliselt dokumenteerida 
ja edastada asjassepuutuvatele isikutele kogu asjakohane teave, sealhulgas järgmine 
informatsioon: 

1) riskide suurus agregeeritult ja riskide lõikes; 

2) muudatused riskiprofiilis võrreldes eelneva perioodiga; 

3) riskide katmiseks olemasolev kapital; 

4) sisemine kapitali adekvaatsuse tase; 

5) regulatiivne kapitali adekvaatsuse tase; 

6) üksuste riskilimiidid ja nende kasutamine; 

7) struktuursed ja mahulised riskilimiidid ning nende kasutamine; 

8) riskilimiitide ületamised; 

9) tegevusettepanekud tulenevalt limiitide ületamisest; 

10) stressitestide ja stsenaariumianalüüside tulemused. 

 
30. Ülevaate andmine Finantsinspektsioonile 

30.1. Finantsinspektsioonil on õigus tutvuda igal ajahetkel krediidiasutuse või investeerimisühingu 
sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessiga. 
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30.2. Krediidiasutus või investeerimisühing peab üks kord aastas esitama oma sisemise kapitali 
adekvaatsuse tagamise protsessi rakendamise ja väljundite kohta Finantsinspektsioonile 
kirjaliku ülevaate. 

30.3. Finantsinspektsioonile sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi kohta esitatav 
ülevaade peab muuhulgas sisaldama järgmist informatsiooni:  

1) riskistrateegia ja riskiisu riskide lõikes; 

2) soovitav riskiprofiil; 

3) tegelik riskiprofiil ja selle võimalik muutumine; 

4) riskide definitsioonid; 

5) identifitseeritud riskide loetelu; 

6) riskide hindamise meetodite kirjeldus riskide lõikes; 

7) hinnang riski suurusele ning kapitalivajadus riskide lõikes; 

8) hinnang agregeeritud riskide suurusele; 

9) riskide agregeerimise metoodika kirjeldus; 

10) stressitestide, stsenaariumianalüüside ja tundlikkuse analüüside metoodika ning tulemuste 
kirjeldus; 

11) ülevaade kapitali koosseisust ja kapitali planeerimisest; 

12) riskilimiidid ja nende kasutamine kapitali allokeerimisel; 

13) soovitav kapitali adekvaatsuse tase; 

14) sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi tulemuse võrdlus regulatiivsete 
kapitalinõuetega ja erinevuste põhjendus; 

15) sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi osas rakendatavad 
sisekontrollimehhanismid; 

16) sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi baasil tehtud juhtimisotsused; 

17) sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi sõltumatu ülevaatamise tulemused; 

18) sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi planeeritavad muudatused. 

30.4. Finantsinspektsioonile esitatav ülevaade sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi ja 
selle tulemuste kohta peab olema kinnitatud krediidiasutuse või investeerimisühingu juhatuse 
poolt. 

30.5. Ülevaade sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi ja selle tulemuste kohta tuleb 
Finantsinspektsioonile esitada igal aastal 31. detsembri seisuga hiljemalt järgmise aasta 31. 
märtsiks. 

30.6. Oluliste muutuste ilmnemisel sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessis või selle 
tulemustes tuleb ülevaade Finantsinspektsioonile esitada koheselt peale muudatuste 
ilmnemist. 
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30.7. Finantsinspektsioonil on õigus nõuda krediidiasutuselt või investeerimishingult sisemise 
kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi kohta ad hoc ülevaate esitamist. 

30.8. Sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi kohta esitatud ülevaade on aluseks 
krediidiasutuse või investeerimisühingu dialoogile Finantsinspektsiooniga järelevalvelise 
hinnangu protsessi raames. 

 
31. Rakendussätted 

31.1. Käesolev soovituslik juhend jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril. 

31.2. Krediidiasutus või investeerimisühing peab Finantsinspektsioonile esitama esimese kirjaliku 
ülevaate sisemise kapitali adekvaatsuse tagamise protsessi rakendamise ja väljundite kohta 
seisuga 31. detsember 2008 hiljemalt 31. märtsiks 2009. 
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Lisa 
 
 
Juhendis kasutatud riskide definitsioonid 
 
 
Aktsiarisk – risk, mis tuleneb aktsiahindade muutumisest. 

Baasirisk – risk, mis tuleneb turu baasintressimäärade erinevast muutumisest. 

Finantseerimisrisk – risk, mis tuleneb ressursi hankimisega seotud ebakindlusest. 

Infotehnoloogiline risk – risk, mis tuleneb ebaadekvaatselt toimivatest või ebaadekvaatselt 
kasutatavatest infotehnoloogia süsteemidest. 

Intressikõvera risk – risk, mis tuleneb muutusest intressikõvera tõusus või kujus. 

Intressirisk – risk, mis tuleneb intressimäärade muutumisest. 

Juriidiline risk – risk, mis tuleneb mittevastavusest õigusaktidele, lepingutele, headele tavadele ja 
eetilistele normidele või nende valest tõlgendamisest. 

Kaubarisk – risk, mis tuleneb kaupade hindade muutumisest. 

Kauplemisportfelli vastaspoole risk – risk, et kauplemisportfelli tehingu vastaspool ei ole 
võimeline või ei soovi täita oma lepingulisi kohustusi 

Kauplemisportfelli ülekanderisk – risk, et krediidiasutus või investeerimisühing kannab üle 
müüdud vara või raha, kuid ei saa vastu ostetud vara või raha. 

Kinnisvararisk – risk, mis tuleneb kinnisvara turuhindade muutumisest. 

Kontrolli- ja juhtimisrisk – risk, mis tuleneb rakendatavate kontrollimehhanismide ja 
juhtimismeetmete ebaadekvaatsusest. 

Kontsentratsioonirisk – risk, mis tuleneb suurest riskipositsioonist ühe vastaspoole või seotud 
vastaspoolte vastu või vastaspoolte vastu, kelle riski mõjutab ühine riskitegur või kelle risk on 
tugevas positiivses korrelatsioonis. 

Krediidirisk – risk, et tehingu vastaspool ei ole võimeline või ei soovi täita oma lepingulisi 
kohustusi. 

Likviidsusrisk – risk, et krediidiasutus või investeerimisühing ei suuda täita õigeaegselt või täies 
mahus oma tulevasi kohustusi. 

Maarisk – risk, mis tuleneb tehingu vastaspoole asukohariigi majanduslikust, poliitilisest või 
sotsiaalsest olukorrast. 

Majandustsükli risk – risk, mis tuleneb majandustsükli faasi muutumisest. 
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Maksevalmiduse risk – risk, mis tuleneb lühiajaliste sissetulevate ja väljaminevate rahavoogude 
tasakaalustamatusest. 

Mudelirisk – risk, et kasutatav mudel osutub mitteusaldusväärseks, kuna sisaldab valesid eeldusi 
või on oma ülesehituselt väär. 

Operatsioonirisk – risk, mis tuleneb sisemiste protsesside, inimeste tegevuse või süsteemide 
ebaadekvaatsusest või oodataval viisil mittetoimimisest või välistest sündmustest. 

Optsionaalsuse risk – risk, mis tuleneb intressiriski instrumentide lepingutes sisalduvatest 
optsioonidest, näiteks vastaspoolele antud võimalusest turu intressimäärade muutudes fikseeritud 
intressimääraga instrument lunastada. 

Personalirisk – risk, mis tuleneb personali pädevusest, lojaalsusest ja ametikohale sobivusest. 

Protseduuririsk – risk, mis tuleneb ebaadekvaatsest protseduurireeglitest või nende 
ebaadekvaatsest täitmisest. 

Regulatiivne risk – risk, mis tuleneb muudatustest regulatiivses keskkonnas ja õigusaktides. 

Reputatsioonirisk – risk, mis tuleneb maine halvenemisest klientide, äripartnerite, omanike, 
investorite või järelevalve silmis. 

Strateegiline risk – risk, mis tuleneb mitteadekvaatsest strateegiast või strateegia puudulikust 
elluviimisest. 

Tagatiserisk – risk, mis tuleneb tehingu tagatistest, sealhulgas täiendav juriidiline risk või tagatise 
turuhinna risk. 

Teenimisrisk – risk, et põhitegevuse tulud vähenevad. 

Turu likviidsusrisk – risk, mis tuleneb riskipositsiooni vähesest likviidsusest turu ebapiisava 
sügavuse või turuhäirete tõttu. 

Tururisk – risk, mis tuleneb turuhindade muutumisest ebasoodsas suunas. 

Valuutarisk – risk, mis tuleneb valuutakursside muutumisest. 

Väärtpaberistamise risk – risk, et väärtpaberistamise tehinguga kaasnev krediidiriski ülekanne 
osutub eeldatust väiksemaks. 

Äririsk – risk, et ebaadekvaatsed äriotsused või nende puudulik elluviimine või tegevuskeskkonna 
ja klientide käitumise muutumisele või tehnoloogilisele arengule mitteadekvaatselt reageerimine 
toob kaasa kahju või vähendab tulusid. 

Ülekanderisk – risk, et välisriigis asuv vastaspool ei saa täita oma kohustusi tulenevalt oma 
asukohariigis kehtestatud piirangutest raha väljavoole. 

Ümberhindamise risk – risk, mis tuleneb erinevustest varade ja kohustuste ümberhindamise 
(repricing) tähtajas. 
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