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INFoRMAGJA o zARąDzANtU KoNFLIKTEM |NTERESÓW

W Banku została pzyjęta ,,Polityka zarządzania konfliktami intereslw w Banku SpÓłdzielczym w
Szadku'' (zwana dalej,,Polityką'').

Celem Poliţki jest wprowadzenie w Banku zasad wykrywania, zapobiegania i zaządzania konfliktami
intereslw, ktÓre mogą powstal w związku z prowadzeniem działalności pzez Bank.

Pzez konflikt intereslw należy rozumiel znane Bankowi lub osobom powiązanym okoliczności mogące
doprowadzil do powstania spŻeczności między interesem Banku, osoby powiązanej lub osoby bliskiej
dla niej i obowiązkiem działania przez Bank lub osobę powiązaną w sposlb rzetelny, z uwzględnieniem
najlepiej pojętego ĺnteresu Klienta Banku, jak rÓwnież okolicznoŚcĺ mogące doprowadzil do powstania
spzecznoŚci między interesami kilku Klientów Banku albo spzeczności między interesem Banku a
osoby powiązanej lub osoby bliskiej dla niej. osobami powiązanymi z Bankiem są m.in. członkowie
organów Banku, pracownicy Banku lub osoby zatrudnione na podstawie zlecenia lub innego stosunku
prawnego o podobnym charakteze.

W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby powiązane zobowiązane są do zapoznania się z Polityką
oraz innymi regulacjami z tego zakresu obowiązującymi w Banku. oŚwiadczenia osÓb powiązanych,
ktlre w ramach swoich obowiązklw ďuŻbowych będą świadczyl usługi względem Klientów są
weryfikowane przez Bank ijeżeli po ich złoŻeniu zostanie zidentyfikowany konflikt interesów, obowiązek
obsfugi Klienta zasadniczo zostaje pzeniesiony na innego pracownika Banku.

Jeżeli W toku,obďugi Klienta osoba powiązana stwierdzi, iż zaistniała sytuacja, ktlra moŹe stanowil
konflikt interesów, jest ona zobowiązana do niezwłocznego zawiadomĺenia odpowiedniej osoby
wskazanej w Polityce'i zgłoszenia jej konfliktu intereslw. Następnie, jeżeli nie jest możliwie całkowite
wyeliminowanie konflikfu interesów, należy niezwłocznie zawiadomil Klienta o stwierdzonym konflikcie
intereslw oraz poinformować Klienta o możliwoŚciach rozwiązania tego konfliktu interesÓw,
pzewidywanym terńińie rozwiązania konfliktu intereslw oraz osobach odpowiedzialnych za
rozwiązanie konfliktu intereslw. Klient, po otzymaniu powyższych informacji, podejmuje decyzję o
konţnuacjilub rozwiązaniu umowy o Świadczenie usług.

Dodatkowo, w razie wystąpienia konfliktu interesów, osoby powiązane są zobowiązane podjąć działania
zmiezające do ograniczenia negatywnego wpływu takiego konfliktu intereslw na relacje z Klientem
or az zminimal izowa n ia ryzyka wystąpien ia konfl i ktu i nteresów w pzyszłości'

Bank na bieŻąco monitoruje skutecznośé zarządzania konfliktami interesów oraz podjętych Środków
zaĺadczych oraz wspiera osoby powiązane w zakresie identyfikacji ĺzapobiegania konfliktom interesów.
Bank opracowuje iwdraża wewnętzne regulacje doţczące procesu zarządzania konfliktami ĺnteresów,
prowadzi działalnoŚl informacyjną o konfliktach interesów wewnątz Banku. Zaząd Banku jest
informowany o dostzeżonych nieprawidłowościach w zakresie zaĺządzania konfliktami intereslw'

Na żądanie Klienta Bank udostępni Politykę pzy użyciu trwałego noŚnika informacji lub za
poŚrednictwem strony internetowej Banku.
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