Plan działania Banku na wypadek istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania
Wskaźnika Referencyjnego (dalej „Plan”)
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finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 171/1 z dnia 29 czerwca 2016r.)
Wskaźnika Referencyjnego (dalej „Plan”)
dotyczącego m.in. zaistnienia istotnych zmian lub zaprzestania publikowania stawki WIBOR lub innych
Wskaźników Referencyjnych, Toyota Bank Polska S.A. wdroży poniższe działania (dalej „Plan”)
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016r.
w przypadku istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania WIBOR lub Wskaźnika Referencyjnego.
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finansowych
lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 171/1 z dnia 29 czerwca 2016r.)
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WIBOR lub Wskaźnika Referencyjnego,pkt.4 i 5. niniejszego Planu stosuje się odpowiednio. Usług dla
Przedsiębiorstw.
6. W przypadku ustąpienia okoliczności istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania WIBOR lub
Wskaźnika Referencyjnego Bank może zdecydować o zaprzestaniu realizacji Planu i przywróceniu
stosowania stawek WIBOR lub Wskaźnika Referencyjnego. Dla procesu przywrócenia stosowania
WIBOR lub Wskaźnika Referencyjnego,pkt.4 i 5. niniejszego Planu stosuje się odpowiednio.
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