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Załącznik Nr 1  

         do Uchwały Nr 47/2018 Zarządu 

         RBS Bank (Polska) S.A. 

         z dnia 28 czerwca 2018 roku 

 

 

POLITYKA INFORMACYJNA RBS BANK (POLSKA) S.A.  

 

Wstęp 

 

Niniejszy dokument opisuje politykę informacyjną RBS Bank (Polska) S.A. („Bank”) w 

zakresie realizacji obowiązku ujawnień informacji o charakterze jakościowym i ilościowym 

dotyczących adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu. Bank 

realizuje w ten sposób obowiązek określony w : 

1) art. 111 a. ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2012, poz. 1376 

z póź. zm.), zwanej dalej „Prawo bankowe”,  

2) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 

czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i 

firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, zwanej dalej 

„CRR”,  

3) Uchwale nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w 

sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o 

charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz 

zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, z późniejszymi zmianami, zwanej dalej 

„Uchwałą”. 

 

Zakres i częstotliwość ujawnianych informacji 

 

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 2 CRR Bank – jako nieistotna jednostka zależna unijnej 

instytucji dominującej - podaje do wiadomości publicznej informacje określone w części 

ósmej CRR, tj. informacje o charakterze jakościowym i ilościowym opisujące sytuację 

kapitałową Banku oraz inne informacje mające istotny wpływ na ocenę ryzyk prowadzonej 

działalności na zasadzie skonsolidowanej. 

 

Informacje podlegają ujawnieniom raz do roku, nie później niż w terminie 30 dni od dnia 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku przez organ zatwierdzający. 
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Zasady i terminy udzielania odpowiedzi na pytania skierowane do Banku 

 

Klienci mogą kierować pytania do Banku ustnie poprzez Wydział Obsługi Klienta (w takim 

przypadku klient potwierdza, że kieruje pytanie) lub na piśmie (oryginał lub poczta 

elektroniczna). Oficjalnie skierowane do Banku pytania są rozpatrywane z dołożeniem 

wszelkiej staranności w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych, a odpowiedzi udzielane 

są w formie pisemnej. 

 

Miejsce i tryb ogłaszanych informacji 

 

Polityka informacyjna udostępniana jest w formie elektronicznej w postaci plików PDF na 

stronie internetowej Banku. Informacje podlegające ujawnieniom wynikającym z innych 

zapisów prawa są dostępne w miejscu wykonywania czynności w sposób ogólnie dostępny 

w formie wydruku. Informacje podlegające ujawnianiu w ramach niniejszej polityki ogłaszane 

są w formie elektronicznej w postaci plików PDF na stronie internetowej Banku.  

 

Zasady zatwierdzania i weryfikacji polityki informacyjnej i informacji podlegających 

ujawnianiu  

 

Zasady polityki informacyjnej, jej wszelkie zmiany dokonane w ramach późniejszych 

weryfikacji, ustalane są przez Zarząd Banku i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Banku w 

formie odnośnych uchwał. 

Informacje podlegające ogłaszaniu w ramach tej polityki, przed publikacją, zatwierdzane są 

przez Zarząd Banku, w formie odnośnych uchwał.  

Weryfikacja polityki informacyjnej jest dokonywana nie rzadziej niż raz w roku w odniesieniu 

do specyfiki działalności Banku, w tym w szczególności skali operacji, zakresu działań, 

zaangażowania w różnych sektorach finansowych, a także udziału w międzynarodowych 

rynkach finansowych oraz systemach płatniczych, rozrachunkowych i rozliczeniowych. W 

wyniku weryfikacji, Bank może zdecydować o konieczności ogłaszania niektórych lub 

wszystkich informacji częściej niż raz do roku.  


