c) Kierownika Wydziału Audytu Wewnętrznego
d) Kierownika Wydziału ds. Zgodności
e) Dyrektora ds. Ryzyka i Kredytów

Informacja o polityce zmiennych składników wynagrodzeń

Informacja ilościowa ogółem o wynagrodzeniach osób zajmujących stanowiska kierownicze
Toyota Bank Polska S.A.
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Informacja ilościowa ogółem o wynagrodzeniach osób zajmujących stanowiska kierownicze
za rok obrotowy zakończony w dniu 31.03.2018 r. (w PLN).
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*W związku z zakwalifikowaniem stanowisk kierowniczych, jako mających szczególnie istotny wpływ na profil ryzyka Banku zgodnie z
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli
wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach wynagrodzenie zmienne
zostało wypłacane za rok obrotowy 01.04.2017 – 31.03.2018.

Zmienne składniki wynagrodzenia dotyczące roku obrotowego zakończonego 31.03.2018 r.
zostały określone na podstawie zabudżetowanej skorygowanej wartości netto aktywów na
rok obrotowy 01.04.2017 – 31.03.2018 r. Na tej podstawie Bank dokonał wypłaty części
gotówkowej premii za rok obrotowy kończący się 31.03.2018 r. Wypłata części odroczonej
premii za rok obrotowy kończący się 31.03.2017 r. nastąpiła w lipcu 2018 r.
Ze względu na jednorodną działalność Banku polegającą na finansowaniu rynku
samochodowego Bank nie wyróżnia podziału obszarów działalności Banku i przedstawia
dane ilościowe w formie zagregowanej w powyższej tabeli.
Za rok obrotowy kończący się 31.03.2018 r. Toyota Bank Polska S.A. oraz Toyota Leasing
Polska Sp. z o.o. nie dokonywał płatności związanych z podjęciem zatrudnienia ani
odprawami w stosunku do osób zajmujące stanowiska kierownicze.
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