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IV. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.

W związku z zaPisami Instrukcji sporządzańa informacj i zarządczej Rada Nadz orczaBanku
przeprowadziła ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego.

ZasadY Ładu KorPoracyjnego określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego,
zostaŁY PtzYjęte uchwałą Zuządu nt 25ltl20l4 z dnia 30.I2.20t4 r. zgodnie z zasadą

ProPorcjonalnoŚci i adekwatnoŚci wynikającąze skali, charakteru dzińalności oraz specyfiki
BaŃu. Stanowią one zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w
Ęm relacje z udziŃowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru
wewnętrznego oraz kluczowych systemów i fuŃcji wewnętrznych, a także organów
statutowych i zasad ich współdziałania.

Rada Nadzotcza na Podstawie przedstawianych przez Zaruąd raportów i informacji
stwierdza:

1, ZasadY Ładu KorPoracyjnego stanowią istotny dokumęnt programowy w strategicznej

PolitYce korPoracYj nej oruzwpływa na kształtowanie właściwych zasad postępowania

Banku.

Bank będąc instytucją zaufania publicznego prowadzi dziŃalność z zachowaniem

najwYŻszej starannoŚci, przykłada szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób
wchodzących w skład organów podmiotów nadzorowanych.

Dobre relacje Banku z klientami budują zaufarńe do Banku, stąd dbałośó o klienta jest
j ednym z nadrzędnych cęlów strategicznych.

Rzetelne informowanie klientów o oferowanej usłudze czy produkcie w sposób
zrozumiałY dlaPrzeciętnego odbiorcy zuwzględnieniem ryzykazniązwiązanego jest

PodstawowYm obowiązkiem pracowników BaŃu i jest realizowany na etapie
komunikacji markętingowej otaz nawiąywania stosunku prawnego i doboru

odpowiedniej dla klienta usługi czy produktu finansowego.
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5. Bank moze skutecznie realizowac wyznaczone cele strategiczne, dzięki właściwej

strukturze organizacyjnej, odpowiedniemu systemowi kontroli wewnętrznej i

zarządzantaryzyktem.

6, Polityka wynagrodzeń stanowi istotny element rozwoju i bezpieczeństwa

funkcjonowania Banku i stanowi elementy zapobiegające nadmiernej ekspozycji banku

na ryzyko.

1. Polityka informacyjna Banku słuzy budowie właściwych relacji, w szczegÓlnoŚci

poprzęzułatwianie dostępu do informacji zarówno klientom, jak i udziałowcom.

8. Bank wykazuje troskę o ochronę praw i rozwój pracowników budujących wartoŚĆ i

reputację instytucji.

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, ze w Banku są przestrzegane

zap|sy Zasad Ładu Korporacyjnego.
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