Toyota Bank Polska S.A.

PLAN DZIAŁANIA BANKU NA WYPADEK ISTOTNEJ ZMIANY LUB ZAPRZESTANIA
OPRACOWYWANIA WSKAŹNIKA REFERENCYJNEGO (DALEJ „PLAN”)
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie
indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 171/1 z dnia 29 czerwca 2016r.) 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 przypadku istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania
WIBOR lub Wskaźnika Referencyjnego.
1. Definicje:
a) Administrator Wskaźnika Referencyjnego – osoba fizyczna lub prawna sprawująca kontrolę nad opracowywaniem Wskaźnika Referencyjnego.
b) WIBOR lub Wskaźnik Referencyjny – definicje określone w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów
oraz Regulaminie świadczenia usług dla przedsiębiorców.
c) Istotna zmiana Wskaźnika Referencyjnego - istotna zmiana definicji stawek WIBOR lub metody ich ustalania
ogłoszoną publicznie przez Administratora Wskaźnika Referencyjnego
d) Zaprzestanie opracowywania Wskaźnika Referencyjnego – ogłoszone publicznie zaprzestanie ustalania stawek
referencyjnych przez Administratora Wskaźnika Referencyjnego.
2. W przypadku istotnych zmian lub zaprzestania publikowania stawki WIBOR lub Wskaźnika Referencyjnego Bank
w miejsce stawki WIBOR lub Wskaźnika Referencyjnego wprowadza Nowy Wskaźnik.
3. Nowy Wskaźnik składa się z:
a) Stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej i publikowanej na
stronie www.nbp.pl. oraz
b) Spreadu – obliczanego jako średnie odchylenie zamienianego Wskaźnika Referencyjnego od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego w okresie 10 lat poprzedzających datę wystąpienia istotnych zmian lub
zaprzestania opracowywania wykorzystywanego w Banku Wskaźnika Referencyjnego.
4. Bank informuje niezwłocznie klientów za pośrednictwem strony internetowej, systemu bankowości elektronicznej
oraz poczty e-mail o wdrożeniu niniejszego Planu oraz wysokości Nowego Wskaźnika i jego dacie obowiązywania.
5. Zmiany oprocentowania umów objętych w/w działaniami zostaną przeprowadzone z zachowaniem postanowień
Regulaminu Świadczenia Usług dla Konsumentów i Regulaminu Świadczenia 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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