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UCHWAŁA NR 112/2017
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie rekomendacji stosowania wytycznych EBA dotyczących zasad nadzoru nad produktami
i ustaleń zarządczych dla produktów bankowości detalicznej
Na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1988, z późn. zm.1)), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 196 i 724), art. 99 ust. 1 oraz 102 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 i 1997) i art. 60 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje bankom zapewnienie przestrzegania wytycznych
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 22 marca 2016 r. dotyczących zasad nadzoru nad
produktami i ustaleń zarządczych dla produktów bankowości detalicznej (EBA/GL/2015/18), zwanych dalej
„Wytycznymi”, przez dystrybutorów nowych lub znacznie zmienianych produktów zgodnie z punktem
14 Wytycznych.
§ 2. Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym,
krajowym instytucjom płatniczym oraz krajowym instytucjom pieniądza elektronicznego stosowanie
Wytycznych, w odniesieniu do nowych lub znacznie zmienianych produktów, a także zapewnienie
przestrzegania Wytycznych przez dystrybutorów tych produktów zgodnie z punktem 14 Wytycznych.
§ 3. Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że rekomendacje, o których mowa w § 1 i 2, zostaną
wprowadzone nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
§ 4. Komisja Nadzoru Finansowego, kierując się zasadą dobra ogólnego, w celu ograniczenia ryzyka
nierównego traktowania podmiotów funkcjonujących na polskim rynku oraz w celu ograniczenia możliwości
arbitrażu regulacyjnego, oczekuje, że oddziały instytucji kredytowych w Polsce będą stosować Wytyczne do
nowych lub znacznie zmienianych produktów, a także zapewnią przestrzeganie Wytycznych przez
dystrybutorów tych produktów zgodnie z punktem 14 Wytycznych, nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego: Marek Chrzanowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1997 i 2260 oraz z 2017 r.
poz. 85 i 724.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1997 oraz z 2017 r.
poz. 60, 85 i 245.
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