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Zasady wskazywania przez Bank wskaźników referencyjnych

7 Zdaęenię regulacyjne - wystąpienie jednego lub kilku z następujących zdaęeń (niezaleźnych od Banku) w stosunku do Wskaźnika
referencyjnego:

. wydanie pzez Administratora oświadczenia o tmałyiT zapzestaniu opracowywania lub publikowania Wskaźnika
referencyjnego, o ile nie został Wyznaczony następca tego Administratora, który będzie opraęowywał i publikował ten Wskaźnik
referencyjny /ub

o stwierdzenie pzez właściwy organ nadzoru, że Administrator lub wskaźnik referencyjny pzez niego opracowwany nie spełnia
lub pzestał spełniać wymogi wynikające zmĄących zastosowanie pzepisów prawa, W tym zRozpoządzenia BMR /uó

niedostępność aktualnej wańości Wskaźnika referencyjnego w źródle informacji o Wskaźniku referencyjnym wskazanym pzez
Administratora pzez okres dłqźszy niż 30 dni. ą

2 Zmiana klauzul awaryjnych powinna zostać odzwierciedlona we wzorach umów zawieranych z klientami.

Wyznaczenie wskaźnika referencyjnego w trybie
zwyczajnym (przy braku Wystąpienia Zdarzenia

requlacyineqo1).

Wyznaczenie wskaznika referencyj nego w
trybie awaryjnym (w przypadku wystąpienia

Zdarzenia reg u lacyj neg o).
Wskaźnik podstawowy Wskaźnik alternatywny

Monitorowanie rynku finansowego w zakresie wskaźnikow referencyjnych pod kątem zidentyfikowania
wskazników referencyjne mogących miec potencjalne zastosowanie w Banku. W szczegolności,
identyfikowane są wskazniki referencyjne, które są możliwe i zasadne do zastosowania w Planie jako
wskaznikialternatywne dla stosowanych przez Bank wskaźników referencvinych.

Analiza zasadności
stosowania wskaźnika

referencyjnego,

Analiza zasadności
wyznaczenia wskaźnika

alternatywnego.

Zastosowanie dostępnego wskaznika według
kolejności:
- wskaźnik określony w umowie,
- wskaźnik określony przepisami prawa lub
wyznaczony przez uprawniony podmiot na
podstawie Rozdziału 4A Rozporządzenia BMR,
- inny wskaznik opracowywany na rynku
pozytywnie zweryfikowany w ramach analizy
zasadności wyznaczenia wskaźnika
alternatywnego,
- wyliczenie oprocentowania w oparciu o stopę
procentową banku centralnego.

Zawarcie umowy z administratorem wskaźnika na
kozystanie ze wskaźnika.

Zawarcie umowy z administratorem wskaznika
na korzystanie ze wskaźnika (eśli wybrano
wskazn ik opracowwa nv przez ad m inistratora).

Przyjęcie wskaźnika do
ofeńy produktowej Banku.

Aktualizacja Planu
ujęcie nowego wskaźnika
na Liście wskaźników
referencyjnych
stosowanych w Banku
oraz modyfikacja wzorców
klauzul awaryjnych2

Aktualizacja Planu - ujęcie nowego wskaźnika
na Liście wskaznikow referencyjnych
stosowanych w Banku.

Aktualizacja Planu - ujęcie
nowego wskaznika na
Liście wskazników
referencyjnych
stosowanych w Banku,

poinformowanie klientow o zmianie wskaznika
referencyjnego.


