Instrukcja RCISA/PA/DKW/7/09
(d.PA/DKW/7/09)

wersja: 1.05

ZASADY POLITYKI INFORMACYJNEJ RCI BANQUE SPÓŁKA
AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

Zatwierdzona Zarządzeniem Dyrektora Generalnego nr 2013/02/01 z dnia 01/02/2013 roku.
Zaktualizowana Zarządzeniem Dyrektora Generalnego nr 2015/07/27/01 z dnia 27/07/2015 roku.
Zaktualizowana Zarządzeniem Dyrektora Generalnego nr 2017/02/15/01 z dnia 15/02/2017 roku.
Właściciel: Departament Kontroli Wewnętrznej

Podpis: ________________________
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Zasady polityki informacyjnej RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, zwane dalej "Zasadami",
określają zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania, zasady zatwierdzania i weryfikacji
ogłaszanych informacji, a także sposób weryfikacji polityki informacyjnej.

Użyte w Zasadach określenia oznaczają:
o

Bank – RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

o

Ustawa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 roku nr 72
pozycja 665 z późn. zm.), w szczególności artykuł 111 oraz 111a

Podstawa prawna:
o

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 roku nr 72 pozycja 665
z późn. zm.), w szczególności artykuł 111 oraz 111a
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1.

Bank ogłasza Informacje, o których mowa w Ustawie – artykuł 111, artykuł 111a oraz artykuł
111b oraz określone w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w decyzji z dnia 3 lipca 2013 roku
w sprawie wskazania warunków prowadzenia działalności przez RCI Banque S.A. na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez odział, zwane dalej "Informacjami".

2. Informacje dotyczą w szczególności:
a)

stosowanych stawek oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i
pożyczek,
b) stosowanych stawek prowizji i wysokości pobieranych opłat,
c) terminów kapitalizacji odsetek,
d) stosowanych kursów walutowych,
e) bilansu z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu oraz bilansu z
opinią biegłego rewidenta podmiotu macierzystego,
f) składu Dyrekcji Generalnej Banku oraz Zarządu RCI Banque S.A. z siedzibą w Paryżu,
g) nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku
h) informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art.
6a ust. 1 i 7 , o ile przy wykonywaniu na rzecz jednostki organizacyjnej banku czynności, o
których mowa w tym przepisie, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą
bankową.
i) informacji o charakterze jakościowym oraz ilościowym dotyczących adekwatności
kapitałowej na podstawie danych skonsolidowanych podmiotu macierzystego
j) Kanonu dobrych Praktyk Rynku Finansowego
k) Karty Etyki Grupy Renault
l) Informacji o statusie prawnym RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
m) Regulacji prawnych dotyczących działalności RCI Banque w formie oddziału instytucji
kredytowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
n) Informacji o systemie gwarantowania depozytów właściwym dla RCI Banque Spółka
Akcyjna Oddział w Polsce.

3. Informacje publikowane są w języku polskim.

4.

Pełny zakres Informacji Bank ogłasza w cyklu rocznym, nie później niż 30 dni od dnia
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
RCI Banque S.A. z siedzibą w Paryżu.

5.

Bank udostępnia Informacje, o których mowa powyżej w formie dokumentu drukowanego w
miejscu ogólnie dostępnym dla klientów Banku, tj. w siedzibie Banku przy ulicy Marynarskiej
13 w Warszawie.
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6.

Zasady podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku.

7.

Weryfikacje ogłaszanych informacji, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego
przez biegłego rewidenta dokonuje komórka audytu wewnętrznego.

8.

Weryfikację Zasad prowadzi komórka organizacyjna zarządzania ryzykiem braku zgodności. Ze
względu na uproszczony profil działalności i ryzyka Banku, Dyrekcja Generalna Banku uznaje
powyżej opisany zakres ogłaszanych informacji jako wyczerpujący w odniesieniu do profilu
ryzyka Banku.

9.

Zasady i ich zmiany przyjmuje i zatwierdza Dyrekcja Generalna Banku.

10.

Weryfikacja Zasad prowadzona jest w szczególności pod kątem zgodności z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
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