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PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE

Wynik netto w Q3’20 na poziomie -69,8 mln zł (vs -246,9 mln zł w kwartale poprzednim). 

Wskaźnik LCR powyżej norm: 142% na koniec września 2020. 

Koszt ryzyka kredytowego: 1,9% na koniec września 2020, niższy o 0,3 p.p. kw/kw.
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Stabilny poziom pokrycia rezerwami: 59,8% na koniec września 2020 r.

TCR i CET1 na koniec września 2020 odpowiednio 8,6% oraz 7,2% (-14 pb. / 0 pb. kw/kw).

Przychody
(wynik odsetkowo-prowizyjny i pozostałe 

dochody; mln zł)

Koncentracja na odbudowaniu aktywności biznesowej i poprawie rentowności przy minimalizacji negatywnych 
skutków pandemii:
- Wzrost podstawowych dochodów Banku: 250,9 mln zł w Q3’20 (+3,9% kw/kw i +2,6% r/r) oraz 823,2 mln zł 

w 9M’20 (+17,6% r/r)
- Skuteczne działania optymalizacyjne po stronie bazy kosztowej

- koszty (bez składek na BFG) w Q3’20 w wysokości 169,8 mln zł, tj. o 19,4% / 40,8 mln zł poniżej poziomu 
kosztów w Q3’19 oraz o 7,8% / 14,3 mln zł niższe niż w Q2’20

- Kontynuacja obniżania koszt finansowania
- koszt odsetkowy bazy depozytowej w Q3’20 w wysokości 0,90%, tj. 56 p.b. poniżej poziomu z Q2’20 

i 107 pb. niżej r/r. 
- koszty odsetkowe w Q3’20 na poziomie 122,1 mln zł (-54,2% / - 144,7 mln zł r/r oraz -36,3% / -69,6 mln 

zł kw/kw)
- dalszy potencjał do optymalizacji kosztu finansowania.

17,6%

Kontynuacja działań wspierających Klientów w obliczu pandemii COVID-19 – wakacje kredytowe, 
aktywna komunikacja i dostosowanie produktów i usług oraz powrót do „nowej normalności”.

Wielowątkowy projekt transformacji digital w odpowiedzi na zmieniający się model zachowań Klientów oraz nowe 
„pocovidowe” warunki rynkowe. 

Getin Bank ponownie w czołówce rankingu Przyjazny Bank 
Newsweeka

3. miejsce w kategorii Klient zdalny i 4. miejsce w kategorii Bank 
dla Kowalskiego to wyróżnienia dla Getin Banku 
w tegorocznej edycji rankingu Przyjazny Bank Newsweeka

-12,9%

639
557

9M'19 9M'20

Koszty działania
(bez kosztów regulacyjnych; mln zł)

Dodatkowy odpis aktualizujący w wysokości 38 mln zł w związku z oczekiwanym wzrostem ryzyka 
kredytowego wynikającego ze skutków pandemii COVID-19 (łącznie 128 mln zł na 30 września br.). 
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REALIZACJA DZIAŁAŃ POMOCOWYCH WOBEC KLIENTÓW
WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ ŁAGODZĄCYCH SYTUACJĘ PŁYNNOŚCIOWĄ KLIENTÓW I UŁATWIAJĄCYCH REGULOWANIE 
PRZEZ NICH SWOICH ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH 

„Wakacje kredytowe” w GNB

3,6%

kredyty 
gotówkowe

umów objętych narzędziami 
pomocowymi

2,3%

kredyty 
hipoteczne

umów objętych narzędziami 
pomocowymi

2,4%

kredyty 
samochodowe

umów objętych narzędziami 
pomocowymi

15,6%

wierzytelności 
leasingowe

umów objętych narzędziami 
pomocowymi

3,2%

kredyty
firmowe

umów objętych narzędziami 
pomocowymi

3,5%

kredyty
ogółem

% umów / % salda 
objętego narzędziami pomocowymi

/ 4,1%

WAKACJE KREDYTOWE
Uproszczona procedura w zakresie wydłużenia okresu kredytowania na 3/6 

miesięcy / zawieszenia spłaty rat kapitałowych (karencja) lub rat kapitałowo-
odsetkowych (prolongata)

Część Klientów Banku skorzystała z możliwości przedłużenia 
wakacji kredytowych poprzez skorzystanie z przygotowanych 
przez Bank dodatkowych narzędzi pomocowych.

Nieliczna grupa Klientów skorzystała z wakacji kredytowych w 
ramach Tarczy 4.0.

Wg stanu na początek listopada br. 3,5% umów / 4,1% salda 
kredytowego było objętego wakacjami (dane prezentowane 
poprzednio we wrześniu odpowiednio 6,8% / 10,3%).

Saldo kredytów hipotecznych stanowi ponad 33% salda 
objętego wakacjami.

Wysoka dyscyplina płatnicza Klientów po zakończeniu wakacji 
kredytowych.

Getin Noble Bank jako najlepiej przygotowany 
bank do zdalnej obsługi Klientów podczas 
COVID-19!

Getin Bank liderem pierwszej 
w tym roku fali nowej edycji  
Instytucji Roku w kategorii 
"Najlepsza jakość obsługi w kanałach 
zdalnych".

TARCZA ANTYKRYZYSOWA
Możliwość złożenia wniosków w bankowości 

elektronicznej o wsparcie w ramach programu 
Tarcza Finansowa PFR.    

9M’20 vs 9M’19 +35%
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9M’20 vs 9M’19 +20%



KOMUNIKACJA W DOBIE COVID-19  I POWROTU DO „NOWEJ NORMALNOŚCI”
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W 3. KWARTALE 2020 NA STRONIE BANKU I W KANAŁACH SOCIAL MEDIA 
PRZYPOMINALIŚMY KLIENTOM O ZASADACH BEZPIECZNEGO BANKOWANIA 
ORAZ ZACHĘCALIŚMY DO KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW ONLINE. 

Na działania komunikacyjne w tym okresie złożyły się m.in.:

> Zbiór informacji, jak korzystać z usług Banku bezpiecznie w czasie epidemii: 
www.getinbank.pl/bankuj-bezpiecznie.

> Podstrona „Zdolni Seniorzy” – instrukcje, jak bankować zdalnie

> Tarcza PFR – zasady pomocy dla Przedsiębiorców

> Bieżące komunikaty dotyczące zmian w funkcjonowaniu placówek Banku

> Wakacje kredytowe – zbiór informacji o pomocy dla Kredytobiorców

> Ostrzeżenie przed oszustami w Internecie, wykorzystującymi sytuację

> Informacja o czasowej likwidacji opłat za wpłaty we wpłatomatach

> Informacja o zwiększeniu kwoty płatności zbliżeniowych bez PINu

> Informacja o możliwości założenia ROR całkowicie online za pomocą selfie



BANK DZIAŁA WG NOWYCH ZASAD NARZUCONYCH PRZEZ PANDEMIĘ
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44%

48%

Klienci w placówkach (unikalni Klienci)

Transakcje w placówkach

Transakcje kartami debetowymi

+15% vs 2019 avg

• Kontynuacja pracy zdalnej w centrali Banku. Standardowo 30-50% zatrudnionych pracuje w 
biurze, aktualnie ograniczenie do 20% ze względu na trwającą drugą falę pandemii. 
Otwarta dla Klientów zdecydowana większość placówek sieci sprzedaży (pojedyncze placówki 
przejściowo wyłączane z obsługi).

• Odbudowa aktywności Klientów w tradycyjnej sieci sprzedaży (wizyty unikalnych Klientów, 
transakcje w placówkach) w stosunku do okresu zamknięcia gospodarki, jednak nadal na 
poziomie poniżej średniej sprzed pandemii.

• Wzrost transakcyjności Klientów kartami debetowymi powyżej poziomów dotychczas 
notowanych.

• Przyspieszony proces migracji Klientów do kanałów zdalnych determinuje przyspieszenie 
strategicznych zmian w Banku, w tym m.in. optymalizację tradycyjnej sieci sprzedaży 
i kompleksowego programu inicjatyw digital wychodzącego naprzeciw zachodzącym zmianom 
w modelu zachowań Klientów i nowym „popandemicznym” realiom gospodarczym.

66%

-14% vs 2019 avg

-5% vs 2019 avg

73%

-28% vs 2019 avg

-19% vs 2019 avg

41%



KONSEKWENTNY ROZWÓJ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 
I WZROST AKTYWNOŚCI KLIENTÓW W KANAŁACH ZDALNYCH

Realizacja działań w Programie 
Transformacji Digital

Zmiany ułatwiające 
codzienne bankowanie

Optymalizacja sprzedaży 
i akwizycji

• wprowadzenie usprawnień w narzędziach pracy doradcy -
widok 360 Klienta

• akceptacja przez BM/SMS zamiast na tzw. „drugą rękę” w 
Placówce

• rozwój Otwartej Bankowością w ramach PSD2

• wysyłka dokumentów przez BI (polisy ubezpieczeniowe, 
dowody rejestracyjne, oświadczenia o beneficjencie 
rzeczywistym)

• wprowadzenie usprawnień w realizacji płatności walutowych
• zmiana sekcji przyszłych płatności i udostępnienie widoku 

kalendarza
• udostępnienie wniosku Dobry Start

• udostępnienie procesu otwarcia konta na „selfie”
• usprawnienie procesu zawierania produktów 

kredytowych w bankowości internetowej i aplikacji 
mobilnej w procesie omnikanałowym

+21%

aktywni Klienci 
aplikacji mobilnej

q3’20 vs. q3’19

4,6
4,7

ocena aplikacji

na dzień 4.11.2020 r.

Google Play

App Store +235%

liczba transakcji
BLIK

IX’20 vs. IX’19

+32%

liczba logowań
do aplikacji mobilnej

IX’20 vs. IX’19



PROGRAM TRANSFORMACJI DIGITAL

Akwizycja
wzrost liczby Klientów

aktywnie korzystających z 
ROR

Aktywizacja
zwiększenie

częstotiliwości
korzystania z kanałów

elektronicznych

Sprzedaż
wzrost sprzedaży

głównie produktów
kredytowych do nowych

Klientów

• Wprowadzenie zaawansowanych narzędzi CRM w celu wykorzystania 
wiedzy o Kliencie i personalizacji reakcji na jego działania w czasie 
rzeczywistym

• Rozwój narzędzi front-end co przyczyni się do optymalizacji pracy i  
umożliwi omnikanałową obsługę

• Udostępnienie w kanałach elektronicznych pełnego wachlarza 
możliwości samoobsługowych

• Uzupełnienie oferty walutowej w kanałach elektronicznych dzięki 
wprowadzeniu Platformy FX

• Wprowadzenie możliwości, jakie daje otwarta bankowość – agregacji 
kont z innych banków, inicjowania płatności oraz wykorzystania danych 
z PSD2 w procesach kredytowych

WYJŚCIE NAPRZECIW NOWYM WARUNKOM RYNKOWYM I ZMIANOM W MODELU ZACHOWAŃ KLIENTÓW – NOWY 
KOMPLEKSOWY PROJEKT WDRAŻANY W BANKU
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WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI I PŁYNNOŚCI
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139%
170%

124%

167%
142%

wrz-19 gru-19 mar-20 cze-20 wrz-20

10,42%
8,70% 8,56%8,54%

7,25% 7,25%

wrz-19 cze-20 wrz-20

TCR TIER 1/CET1

Współczynnik wypłacalności

LCR

poziom 
minimalny

100%

84,6%
80,4%

84,7%
79,7%

83,5%

wrz-19 gru-19 mar-20 cze-20 wrz-20

Kredyty/depozyty

-0,14 p.p.

0,00 p.p.

9,48%

12,48%11,81%

14,81%

od 19 marca 2020 gru-19

TIER 1 TCR

wycofanie bufora ryzyka systemowego

Redukcja luki kapitałowej 
o ok. 1,2 mld PLN

-3,0 p.p.

Wymóg połączonego bufora dla Banku

Wpływ wzmożonych wypłat klientów 
w drugiej połowie marca (początek kwarantanny COVID-

19) obserwowany w całym sektorze bankowym. 



-184    -170    

-209 -194

Q2 2020 Q3 2020

-135    -125    

Q3 2019 Q3 2020

-75    

-174    

-39    

-101

-247

-70

Q3 2019 Q2 2020 Q3 2020

-211    -170    

-224 -194

Q3 2019 Q3 2020

RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA
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-200    

-87    

-290

-125

Q2 2020 Q3 2020

Przychody1 (mln PLN)Wynik netto – raportowany i skorygowany (mln PLN)

Koszty (mln PLN)

244 251

Q3 2019 Q3 2020

2,6% 3,9%

-56,8%

1 Wynik odsetkowo-prowizyjny, dywidendy, wynik na instrumentach finansowych, wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych

Odpisy (mln PLN)

-7,6%

13m
BFG

bez kosztów BFG

24m
BFG

24m
BFG

242 251

Q2 2020 Q3 2020

24m
BFG

-7,1%-13,4%

-19,4% -7,8%

Wynik z wyłączeniem 
odpisu na efekty COVID-19

Z wyłączeniem 
odpisu na efekty 

COVID-19

-26 mln PLN
efekt rezerwy na 

potencjalne zwroty 
prowizji od kredytów 

konsumenckich

Z wyłączeniem 
odpisu na efekty 

COVID-19

Wynik z wyłączeniem 
odpisu na efekty COVID-19



PODSTAWOWE DOCHODY
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Przychody1 (mln PLN)Wynik z tyt. odsetek (mln PLN)

263 233 285 256 255

275 292

530
482

511

448

377

-267 -249
-226

-192

-122

Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020

Wynik Przychody Koszty

-153

145

263 233
285 256 255

20    
22

11
10 15

283    
255

296
266 270

Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020

Wynik z prowizji i opłat Wynik odsetkowy

20    22    11    10    15    

-30    -31 -28 -28 -25

50 53
38 38 40

Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020

Wynik Koszty Przychody

Wynik z tyt. prowizji i opłat (mln PLN)

Przychody1 (mln PLN)

1 Wynik odsetkowo-prowizyjny

zmiana r/r

zmiana r/r

12 mln zł spadku wynika 
z rezerwy na zwrot 

prowizji utworzonej w 
Q3’19

60 mln zł spadku wynika 
z rezerwy na zwrot 

prowizji utworzonej w 
Q4’19

Spadek przychodów prowizyjnych z 
produktów inwestycyjnych i zarządzania 

aktywami w związku z sytuacją wywołaną 
pandemią COVID-19



-7,2% -19,6%

KOSZTY DZIAŁANIA
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Koszty działania Banku (mln PLN) 1

1 jednostkowo, kwartalnie

112
89 98 91 83

89

92
96

83
79

13

13

71

25
24

214
194

266

199
186

Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020

Koszty BFG Koszty rzeczowe i amortyzacja Koszty osobowe

wskaźnik C/I 1

-2,2%

-5,5%

-8,7%

-6,6%

-13,3%

81,4%

-11,3%

-26,1%

dynamika

kw/kw r/r

78,2%94,8%

68,1%88,9%

Koszty ogółem

Koszty bez składek BFG

-6,6% -13,3%
Koszty bez 

składek BFG

99,0%

92,5%

80,0%

58,6%

86,9%

76,2%



SIEĆ SPRZEDAŻY I ZATRUDNIENIE

− W związku z obserwowaną zmianą modeli zachowania Klientów będącą
następstwem pandemii COVID-19 oraz przewidywanym wpływem obniżek stóp
procentowych na wynik odsetkowy, Bank zdecydował się w czerwcu br. na
rozszerzenie dotychczasowego programu zwolnień grupowych. W efekcie
zakładanej restrukturyzacji do końca 2020 roku zwolnienia obejmą we wszystkich
pionach organizacyjnych dodatkowo do 350 osób. Ogłoszona wcześniej, w lutym br.
redukcja zatrudnienia zakładała zwolnienie do 250 osób.

− Redukcja zatrudnienia w Grupie Banku o 685 etatów w okresie 9 miesięcy 2020 r.

− W ujęciu r/r liczba zatrudnionych spadła o 886 etatów (-18%).

− Kontynuacja optymalizacji sieci sprzedaży w Q3 2020

− Zmniejszenie liczby placówek własnych o 6 oddziałów.

− Liczba placówek franczyzowych zmniejszona o 2 lokalizacje.

− Aktualnie 32 placówki Banku funkcjonuje w nowoczesnym formacie, 16 z nich
w największych galeriach handlowych, gdzie dodatkowo w pełni zautomatyzowano
obrót gotówki.

14

4 977 4 932 4 893 4 762 4 678 4 494 4 251 4 121 3 826

200 196 169 175 170 153 151 150 137

wrz'18 gru'18 mar'19 cze'19 wrz'19 gru'19 mar'20 cze'20 wrz'20

Spółki Bank

Zatrudnienie (etaty)

Sieć placówek

3 9635 177 5 128 5 061 4 937 4 848 4 647

221 203 191 184 181 176 167 140 134

213 231 222 225 218 216 200
180 178

wrz'18 gru'18 mar'19 cze'19 wrz'19 gru'19 mar'20 cze'20 wrz'20

Placówki franczyzowe Placówki własne

312434 434 413 409 399 392

4 402

367

4 270

320
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KOSZT FINANSOWANIA I MARŻA ODSETKOWA
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Oprocentowanie portfela depozytów w GNB
Koszt depozytów w Banku

79 pb

Marża odsetkowa Banku1

1 w danym miesiącu

Wzrost kosztu pozyskania depozytów w efekcie 
wprowadzenia stawki promocyjnej pozwalającej na 

odbudowę bazy depozytowej.

Systematyczne obniżanie stawki depozytowej.

Jednorazowy spadek kosztu 
depozytów terminowych w związku 

ze zrywanymi depozytami 
klientowskimi.

Spadek o 49 pb w Q3’20

Efekt „małego TSUE”

2,31% 2,21% 2,18% 2,15% 2,21% 2,22%
2,44%

2,29%
2,09%

1,82%
2,02%

2,24% 2,14%

wrz'19 paz'19 lis'19 gru'19 sty'20 lut'20 mar'20 kwi'20 maj'20 cze'20 lip'20 sie'20 wrz'20

Obniżki stóp procentowych 
NBP (-140 pb)



1,9%

2,7%

3,4%

2,8%

2,2%
2,0%

1,8% 1,9% 1,8%
1,57%

1,68%

1,02%

0,67% 0,64%

średnio
sty-

paź'18

gru'18 lut'19 kwi'19 cze'19 sie'19 paz'19 gru'19 lut'20 kwi'20 cze'20 sie'20

KOSZT FINANSOWANIA
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2,08%

2,06%

2,57% 2,54% 2,43%
2,33%

1,89%

1,75%

1,53%

2,08%

2,20%
2,49%

2,16%
2,04%

1,89%

1,63%

1,41%

wrz'18 gru'18 mar'19 cze'19 wrz'19 gru'19 mar'20 cze'20 wrz'20

narastająco
kwartalnie

1 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe; zgodnie ze zmianą prezentacyjną dotyczącą przeniesienia przychodów / kosztów odsetkowych od aktywów / zobowiązań podlegających ujemnej stopie procentowej pomiędzy „Przychodami z tytułu odsetek” i „Kosztami 

z tytułu odsetek” wprowadzoną na koniec 2017 roku.
2 Koszty odsetkowe od zobowiązań wobec klientów / średnie saldo zobowiązań wobec klientów (w ujęciu kwartalnym)

Saldo depozytowe (mld PLN)

45,3 46,2 44,0 45,0 42,1 

wrz'19 gru'19 mar'20 cze'20 wrz'20

Koszt finansowania1 Koszty nowej produkcji depozytowej
(koszt nowych i odnowionych detalicznych depozytów terminowych w PLN)

• Koszt pozyskania depozytów detalicznych na koniec września 2020 roku na poziomie 64 pb.

• Koncentracja na repricingu depozytów i obniżaniu kosztu odsetkowego. 

• Koszt odsetkowy depozytów2 w Banku w Q3’20 na poziomie 0,90%, tj. o 56 p.b. poniżej 
poziomu z Q2’20 oraz o 107 p.b. poniżej poziomu z Q3’19. Istotne zawężenie dystansu do 
banków konkurencyjnych.

• Koszty odsetkowe w Q3’20 o 70 mln zł niższe niż w poprzednim kwartale (-36% kw/kw) 
efektem kontynuacji skutecznej optymalizacji kosztu bazy depozytowej.

-6,5%

-7,1%

Skuteczna redukcja kosztu pozyskania depozytów 
do historycznie najniższych poziomów.
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20%
24%

39%

25%

średnio w
2019

Q1'20 Q2'20 Q3'20

DEPOZYTY BIEŻĄCE – AKWIZYCJA ŚRODKÓW
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135    

80    

9M'19 9M'20

Udział depozytów bieżących w saldzie depozytowym1

1 Środki na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych

Dynamika sprzedaży ROR (tys.)

-41%

20,3 21,1
19,3

22,9
20,8

wrz'19 gru'19 mar'20 cze'20 wrz'20

-9%

3%

Saldo depozytów bieżących1 (mld PLN)

Średnia sprzedaż w Q2-
Q3’20 o 33% niższa niż 
w Q1’20 – efekt COVID-

19

Sprzedaż ROR w trybie zdalnym



BILANS – KREDYTY
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Kredyty (mld PLN)1

• Saldo kredytowe netto w ujęciu skonsolidowanym o 0,7 mld zł niższe niż na koniec czerwca br. oraz 3,2 mld zł niższe niż na koniec września 2019 r.

• Sprzedaż kredytowa w Q3 2020 na poziomie 1,3 mld zł była o 6,6% wyższa niż w Q2’20. Poziom sprzedaży nadal pod wypływem sytuacji pandemicznej i trendów 

obserwowanych w całym sektorze bankowym.

• Amortyzacja portfela kredytów hipotecznych.  W ciągu 12 miesięcy saldo netto obniżyło się o ponad 1,7 mld zł (spadek ograniczony aprecjacją CHF o 4% r/r). Wysokie 
tempo amortyzacji wsparte utrzymującym się ujemnym LIBORem CHF (spadek salda kredytów w CHF o 7% w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

Kredyty walutowe

5,2    

2,3    

gru-08 wrz-20

-2,9

Saldo kredytów CHF (mld CHF)

• Amortyzacja salda kredytów hipotecznych w CHF (w walucie 
oryginalnej) w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 7%. 

• Kredyty walutowe stanowią 26% portfela ogółem (aprecjacja CHF 
+4% r/r).

1 Dane skonsolidowane; netto

38,2 37,0 37,1 35,7 35,0 

wrz'19 gru'19 mar'20 cze'20 wrz'20

-2,0%

-8,3%



KREDYTY: WOLUMENY POD WPŁYWEM PANDEMII COVID-19 
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1 kredyty na zakup pojazdów oraz kredyty/faktoring dla dealerów samochodowych

Saldo kredytowe brutto (mld PLN)

Sprzedaż kredytów (mld PLN)

9,67    

1,54    

26,12

6,02    
8,56    

1,37    

25,03

6,01    
8,49    

1,33    

24,54

6,01    

firmowe + leasing samochodowe hipoteczne detaliczne

wrz-19 cze-20 wrz-20

1

-0,8%

-12,2%

-1,9%

-6,1%

Spadek ograniczony 
aprecjacją CHF o 4% r/r

-0,1%

-0,2%

0,40    

0,69    

0,17    

0,63    

0,28    
0,37    

0,11    

0,46    

0,28    

0,58    

0,13    

0,30    

firmowe leasing samochodowe detaliczne

Q3'19 Q2'20 Q3'20

-0,2%

-31,1%

16,7%

-19,2%

-33,5%

-51,9%

58,8%

-16,1%

-2,8%

-13,7%



137 123
173 199

88

289

126

Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20

JAKOŚĆ AKTYWÓW – RYZYKO KREDYTOWE (1/2)
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Odpisy kredytowe (mln PLN) 3 Koszt ryzyka kredytowego (%) 1

-56%

-8%

Q3’20 Q2’20 zmiana Q3’20 Q3’19 zmiana

Korporacyjne2 7,1 5,7 25% 7,1 -2,7 x

Samochodowe 4,6 6,7 -31% 4,6 5,1 -10%

Hipoteczne 40,4 123,4 -67% 40,4 30,0 35%

Detaliczne 74,1 153,6 -52% 74,1 105,1 -29%

Kredyty razem 126,3 289,3 -56% 126,3 137,5 -8%

Odpisy kredytowe (mln PLN) 3

1 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB
2 Łącznie z leasingiem i sekurytyzacją

3 Jednostkowo

30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019
zmiana 
kw/kw

zmiana 
r/r

Kredyty korporacyjne 2 0,2% 0,2% -0,7% 0,0 p.p. 0,9 p.p.

Kredyty samochodowe 1,4% 1,4% 0,6% 0,0 p.p. 0,8 p.p.

Kredyty hipoteczne 1,2% 1,5% 0,4% -0,3 p.p. 0,8 p.p.

Kredyty detaliczne 6,9% 8,1% 8,1% -1,2 p.p. -1,2 p.p.

Kredyty razem 1,9% 2,2% 1,2% -0,3 p.p. 0,7 p.p.

Zwiększenie CoR w efekcie 
dotworzenia rezerwy na 

potencjalne skutki COVID-

Odpisy na skutki 
COVID-19 = 90 mln zł 

• Stabilizacja kosztu ryzyka – wynik na poziomie 1,9% (14% mniej kw/kw), największy wpływ 
na wynik kwartału miał portfel detaliczny (CoR 15% mniejszy kw/kw) – we wrześniu 
odnotowano najniższy miesięczny koszt ryzyka w 2020 roku na poziomie 1,1%.

• Pozytywny trend kosztu ryzyka w kwartale pomimo dalszego spadku średniego salda 
portfela kredytowego  (-2% w kwartale, -7% od początku roku)

• Wysoka jakość nowej produkcji dla segmentu detalicznego  - wartość parametru PD dla 
nowo uruchomionych kredytów zmniejszyła się kolejno o 15% w kwartale i o 28% od 
początku roku,w wyniku konsekwentnie wdrażanych zmian w polityce ryzyka kredytowego.  

• Wysoki stopień pokrycia rezerwami dla portfela najbardziej narażonego na skutki COVID-19 
(dodatkowe 128 mln. PLN utworzonych rezerw, w tym 38 mln. PLN w 3 kw.)

Odpisy na skutki 
COVID-19 = 38 mln zł 
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Średnie saldo portfela CoR (Bank)

34,5% 35,2%
38,2%

42,8%

52,6%
56,4% 55,4%

57,8% 58,2% 59,5% 60,8% 60,2% 59,8%

cze'16 gru'16 cze'17 gru'17 cze'18 gru'18 mar'19 cze'19 wrz'19 gru'19 mar'20 cze'20 wrz'20

JAKOŚĆ AKTYWÓW – RYZYKO KREDYTOWE (2/2)
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Koszt ryzyka portfela kredytowego (%) na tle wielkości portfela kredytowego (w mld PLN)

Kredyty z utratą wartości (%)

15,4    15,8    14,6    15,0    15,3    15,5 16,7 17,4 17,7 17,6 17,8 
19,1 20,0 

wrz-17 gru-17 mar'18 cze'18 wrz'18 gru'18 mar'19 cze'19 wrz'19 gru'19 mar'20 cze'20 wrz'20

MSR 39 
(zagrożone)

MSSF 9 
(koszyk 3)

Wzrost poziomu wskaźnika NPL 
spowodowany sytuacją na rynku obrotu 

wierzytelnościami przeterminowanymi oraz 
obniżającym się saldem portfela 

kredytowego.

Wskaźnik pokrycia odpisami (%) 1

Wzrost 
pokrycia odpisami

66,4%
…łączne odpisy do 

salda w koszyku 3 i POCI

1 Odpisy łącznie / wartość brutto kredytów z utratą wartości (koszyk 3 oraz POCI) 



76,6%

4,2%

3,5%

3,2%

2,8%

1,6%

1,5%
1,1%
0,7%

5,0%

23,5%

REZERWA POST-MODEL ADJUSTMENT W ZWIĄZKU Z COVID-19

22

Moratoria kredytowe,  spłacalność portfela z zakończonymi prolongatami

Wpływ COVID-19 na poziom pokrycia odpisami – stage 1 wg. stanu na 30.09.2020 Alokacja rezerwy na portfele kredytowe

tys. zł 30.06.2020 30.09.2020

Kredyty hipoteczne 50 500 69 500

Kredyty detaliczne 33 500 52 500

Kredyty korporacyjne 3 500 3 500

Kredyty samochodowe 2 500 2 500

Kredyty razem 90 000 128 000

Koncentracja portfela kredytowego według branż (30.09.2020) 1

1 dane jednostkowe

OSOBY 
FIZYCZNE

POZOSTALI

Budownictwo

Obsługa nieruchomości

Handel hurtowy i detaliczny

Transport, gosp. magazynowa 
i łączność
Działalność produkcyjna
Pośrednictwo finansowe
Administracja publiczna
Rolnictwo i łowiectwo

Pozostałe

Bardzo dobrej jakości portfel 
deweloperów



AGENDA
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1. Podsumowanie Q3 2020

2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe

3. Załącznik



NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE

24

Wynik z tyt. odsetek 255,2 256,1 263,4 -0,4% -3,1%

Przychody odsetkowe 377,3 447,8 530,2 -15,7% -28,8%

Koszty odsetkowe -122,1 -191,7 -266,7 -36,3% -54,2%

Wynik z tyt. prowizji i opłat 14,7 9,5 19,7 54,7% -25,4%

Pozostałe przychody -0,9 -3,2 -12,3 -71,9% -92,7%

Wynik na pozostałych przychodach 
i kosztach operacyjnych

-18,1 -20,9 -26,4 -13,4% -31,4%

Wynik na działalności biznesowej 250,9 241,5 244,5 3,9% 2,6%

Koszt ryzyka prawnego kredytów walutowych - 11,4 -

Koszty działania -193,8 -208,6 -223,8 -7,1% -13,4%

Koszty działania (bez kosztów BFG) -169,8 -184,1 -210,6 -7,8% -19,4%

Odpisy na aktywa finansowe -125,1 -271,5 -135,4 -53,9% -7,6%

Odpisy na inwestycje kapitałowe - -18,1 - x x

Wynik z tyt. modyfikacji -10,2 -15,4 -2,2 -33,8% 4,6x

Wynik brutto -78,1 -289,0 -117,0 -73,0% -33,2%

Wynik netto -69,7 -246,9 -100,6 -71,8% -30,7%

Wynik netto 
(bez czynników jednorazowych obciążających wynik finansowy1)

-69,7 -174,0 -75,0 -59,9% -7,1%

Suma bilansowa 48 172,1 51 257,1 52 852,6 -6,0% -8,9%

Saldo kredytów 35 138,0 35 850,5 38 332,1 -2,0% -8,3%

Saldo depozytów 42 075,7 44 979,4 45 307,6 -6,5% -7,1%

Kapitał własny
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

2 139,9 2 184,4 2 771,3 -2,0% -22,8%

Q3 2020 Q2 2020 Q3 2019 zmiana kw/kw zmiana r/r

30/09/2020 30/06/2020 30/09/2019 zmiana kw/kw zmiana r/r

1 Rezerwa na potencjalne zwroty prowizji od kredytów konsumenckich (Q3’19); rezerwa na potencjalne skutki COVID-19 (Q2’20)

Załącznik 1

W tym 90 mln zł 
dodatkowej rezerwy na 

skutki COVID-19

Efekt wyceny ekspozycji 
znajdujących się 

wakacjach kredytowych

W tym 38 mln zł 
dodatkowej rezerwy na 

skutki COVID-19

Efekt wyceny ekspozycji 
znajdujących się 

wakacjach kredytowych



NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI
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ROE -21,2% -26,3% -14,5% 5,1 p.p. -6,7 p.p.

C/I 82,2% 84,3% 106,4% -2,1 p.p. -24,2 p.p.

C/I (bez kosztów BFG) 67,6% 67,6% 91,3% 0,0 p.p. -23,7 p.p.

Marża odsetkowa 2,2% 2,2% 1,9% 0,0 p.p. 0,3 p.p.

Koszt odsetkowy depozytów 1,2 0,90% 1,46% 1,98% 0,44 p.p. -0,08 p.p.

Koszt ryzyka kredytowego 1,3 1,9% 2,2% 1,2% -0,3 p.p. 0,7 p.p.

Wskaźnik pokrycia rezerwami 59,8% 60,2% 58,2% -0,4 p.p. 1,6 p.p.

LCR 142% 167% 139% -26 p.p. 3 p.p.

Kredyty/depozyty 83,5% 79,7% 84,6% 3,8 p.p. -1,1 p.p.

TCR 8,6% 8,7% 10,4% -0,1 p.p. -1,9 p.p.

T1 / CET1 7,2% 7,3% 8,5% -0,002 p.p. -1,3 p.p.

30/09/2020 30/06/2020 30/09/2019 zmiana kw/kw zmiana r/r

1 Jednostkowo GNB
2 Koszty odsetkowe od zobowiązań wobec klientów / średnie saldo zobowiązań wobec klientów; kwartalnie
3 Wynik na odpisach  / średnie saldo kredytów

Załącznik 2



NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (NARASTAJĄCO)
Załącznik 3 / dane skonsolidowane
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30.09.2020/ 30.09.2020/

mln PLN 30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.06.2020 30.09.2019

Kapitał własny
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 

2 139,9 2 184,4 2 771,3 -2,0% -22,8%

Dług podporządkowany 1 126,9 1 343,0 1 701,3 -16,1% -33,8%

Suma bilansowa 48 172,1 51 257,1 52 852,6 -6,0% -8,9%

Saldo kredytów 35 138,0 35 850,5 38 332,1 -2,0% -8,3%

Saldo depozytów 42 075,7 44 979,4 45 307,6 -6,5% -7,1%

9M’20/

mln PLN 9M 2020 9M 2019 9M’19

Wynik z tytułu odsetek 795,9 717,3 11,0%

Wynik z tytułu prowizji i opłat 35,0 55,3 -36,7%

Koszty administracyjne -676,4 -744,8 -9,2%

Koszty administracyjne
(bez BFG)

-556,7 -639,0 -12,9%

Koszt ryzyka prawnego kredytów walutowych -11,4 - x

Odpisy -586,6 -348,4 68,4%

Zysk/strata netto -426,3 -346,9 22,9%

C /I1 82,2% 106,4% -24,2 p.p.

ROE1 -21,3% -14,5% -6,8 p.p.

NIM1 2,2% 1,9% 0,3 p.p.

TCR 8,6% 10,4% -1,8 p.p.

1 dane narastająco



NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (KWARTALNIE)
Załącznik 4 / dane skonsolidowane

27

30.09.2020/ 30.09.2020/

mln PLN 30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.06.2020 30.09.2019

Kapitał własny
(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 

2 139,9 2 184,4 2 771,3 -2,0% -22,8%

Dług podporządkowany 1 126,9 1 343,0 1 701,3 -16,1% -33,8%

Suma bilansowa 48 172,1 51 257,1 52 852,6 -6,0% -8,9%

Saldo kredytów 35 138,0 35 850,5 38 332,1 -2,0% -8,3%

Saldo depozytów 42 075,7 44 979,4 45 307,6 -6,5% -7,1%

3Q’20/ 3Q’20/

mln PLN 3Q 2020 2Q 2020 3Q 2019 2Q’20 3Q’19

Wynik z tytułu odsetek 255,2 256,1 263,4 -0,4% -3,1%

Wynik z tytułu prowizji i opłat 14,7 9,5 19,7 54,7% -25,4%

Koszty administracyjne -193,8 -208,6 -223,8 -7,1% -13,4%

Koszty administracyjne
(bez BFG)

-169,8 -184,1 -210,6 -7,8% -19,4%

Koszt ryzyka prawnego kredytów walutowych - -11,4 -

Odpisy -125,1 -289,6 -135,4 -56,8% -7,6%

Zysk/strata netto -69,8 -246,9 -100,6 -71,7% -30,6%

C /I1 82,2% 84,3% 106,4% 2,1 p.p. -24,2 p.p.

ROE1 -21,3% -26,3% -14,5% 5,0 p.p. -6,8 p.p.

NIM1 2,2% 2,2% 1,9% 0,0 p.p. 0,3 p.p.

TCR 8,6% 8,7% 10,4% -0,1 p.p. -1,8 p.p.

1 dane narastająco



NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (NARASTAJĄCO)
Załącznik 5 / dane jednostkowe
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30.09.2020/ 30.09.2020/

mln PLN 30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.06.2020 30.09.2019

Kapitał własny 2 150,0 2 200,1 2 834,2 -2,3% -24,1%

Dług podporządkowany 1 125,2 1 340,7 1 697,1 -16,1% -33,7%

Suma bilansowa 48 057,8 51 313,3 53 616,1 -6,3% -10,4%

Saldo kredytów 35 281,8 36 000,3 39 297,7 -2,0% -10,2%

Saldo depozytów 41 838,5 44 911,5 45 321,1 -6,8% -7,7%

9M’20/

mln PLN 9M 2020 9M 2019 9M’19

Wynik z tytułu odsetek 777,0 695,7 11,7%

Wynik z tytułu prowizji i opłat 10,6 32,5 -67,5%

Koszty administracyjne -650,0 -715,9 -9,2%

Koszty administracyjne
(bez BFG)

-530,3 -610,2 -13,1%

Koszt ryzyka prawnego kredytów walutowych -11,4 - x

Odpisy -595,0 -364,3 63,3%

Zysk/strata netto -427,3 -344,4 24,1%

C /I1 81,5% 104,6% -23,1 p.p.

ROE1 -21,8% -14,4% -7,4 p.p.

NIM1 2,2% 1,9% +0,3 p.p.

TCR 8,4% 10,3% -1,9 p.p.

1 dane narastająco



NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (KWARTALNIE)
Załącznik 6 / dane jednostkowe
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30.09.2020/ 30.09.2020/

mln PLN 30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.06.2020 30.09.2019

Kapitał własny 2 150,0 2 200,1 2 834,2 -2,3% -24,1%

Dług podporządkowany 1 125,2 1 340,7 1 697,1 -16,1% -33,7%

Suma bilansowa 48 057,8 51 313,3 53 616,1 -6,3% -10,4%

Saldo kredytów 35 281,8 36 000,3 39 297,7 -2,0% -10,2%

Saldo depozytów 41 838,5 44 911,5 45 321,1 -6,8% -7,7%

3Q’20/ 3Q’20/

mln PLN 3Q 2020 2Q 2020 3Q 2019 2Q’20 3Q’19

Wynik z tytułu odsetek 249,3 250,7 256,7 -0,6% -2,9%

Wynik z tytułu prowizji i opłat 6,6 2,1 12,0 214,3% -45,0%

Koszty administracyjne -185,7 -198,7 -214,3 -6,5% -13,3%

Koszty administracyjne
(bez BFG)

-161,7 -174,2 -201,1 -7,2% -19,6%

Koszt ryzyka prawnego kredytów walutowych - -11,4 - x x

Odpisy -126,6 -293,0 -136,8 -56,8% -7,5%

Zysk/strata netto -75,3 -251,3 -109,0 -70,0% -30,9%

C /I1 81,5% 82,8% 104,6% -1,3 p.p. -23,1 p.p.

ROE1 -21,8% -26,8% -14,4% +5,0 p.p. -7,4 p.p.

NIM1 2,2% 2,2% 1,9% 0,0 p.p. +0,3 p.p.

TCR 8,4% 8,5% 10,3% -0,1 p.p. -1,9 p.p.

1 dane narastająco
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Ponownie stanęliśmy na podium w rankingu 
najlepszych banków według Polskiego Związku 
Firm Deweloperskich

Już siódmy rok z rzędu GNB na pozycji lidera w 
zestawieniu najlepszych banków według PZFD

październikstyczeń

Instytucja Roku - Getin Noble Bank wyróżniony 
w dwóch kategoriach

• 2 miejsce w kategorii Najlepsza obsługa w 
placówce w plebiscycie Instytucja Roku!

• 3 miejsce w kategorii Najlepsza obsługa  w 
kanałach zdalnych w Instytucji Roku!

5* w Ratingu Forbesa

Po raz 9. z rzędu otrzymaliśmy 
najwyższą ocenę w Ratingu „Forbesa” 
usług private banking.

Getin Noble Bank kolejny rok z tytułem „Bank 
doceniony przez klientów”

GNB kolejny rok z rzędu otrzymał tytuł „Banku 
docenionego przez klientów" awansując dodatkowo z 
miejsca trzeciego na drugie

5. miejsce w największym rankingu Private Banking! 

5. miejsce w Polsce w najważniejszej kategorii „Best 
Private Banking Overall” w prestiżowym, globalnym 
rankingu „Private Banking and Wealth Management 
Survey 2020”. 

Załącznik 7

Po raz pierwszy w historii Getin Noble Bank uzyskał tytuł

ZŁOTEGO BANKU w rankingu Złotego Bankiera 2020

GNB stanął na najwyższym stopniu podium jednego z 
najważniejszych rankingów jakościowych.

Według badania przeprowadzonego przez Bankier.pl i Puls 
Biznesu, organizatorów rankingu, Getin Noble Bank to bank 
z najlepszą wielokanałową jakością obsługi

Dodatkowo Bank otrzymał wyróżnienie w kategorii: 
Bezpieczny bank – najlepsze praktyki, a także zajął drugie 
miejsce w kategorii: Karta kredytowa

Getin Bank ponownie w czołówce rankingu Przyjazny Bank 
Newsweeka

3. miejsce w kategorii Klient zdalny i 4. miejsce w kategorii Bank dla 
Kowalskiego to wyróżnienia dla Getin Banku w tegorocznej edycji 
rankingu Przyjazny Bank Newsweeka



ZMIANA STRUKTURY AKTYWÓW
Załącznik 8

311 Kredyty wyceniane w zamortyzowanym koszcie

16,5%

12,9%

61,2%

9,5%

Automotive (kredyty
samochodowe i leasing)

Kredyty detaliczne

Kredyty hipoteczne

Kredyty MSP i JST

35,0 mld PLN 46,0%

40,0%

4,6%
4,9%4,0%

0,5%

Detaliczne terminowe

Detaliczne bieżące

Firmowe bieżące

JST bieżące

Firmowe terminowe

JST terminowe

42,1 mld PLN

Struktura kredytów 1 (wrz-20) Struktura depozytów (wrz-20)

49,5%

+3,7 p.p.
vs gru’19

+29,9 p.p.
vs gru’16
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Pozostałe zobowiązania Kapitał

Zobowiązania wobec banków Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart.

Depozyty

Wg rodzaju (mln PLN) Aktywa Pasywa
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Pozostałe aktywa Należności od banków (z BC)

Aktywa finansowe DDS Aktywa finansowe FVOCI

Kredyty

Kredyt refinansowy 
4,8 mld zł, spłacony w 
całości w lutym 2019 r.

zmiana 
vs gru’16

-0,5 p.p.

-4,3 p.p.

+1,0 p.p.

+3,8 p.p.
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PREZENTACJE INWESTORSKIE

https://www.gnb.pl/materialy-dla-inwestorow/prezentacje

WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH   

https://www.gnb.pl/

adres e-mail: inwestorzy@gnb.pl

KONTAKT Z IR

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK



ZASTRZEŻENIA

33

Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lub interpretowana jako oferta i / lub
rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowych bądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty
nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w
szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych .

Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu 144A Amerykańskiej Ustawy
o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyść rezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S,
akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych).

Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi
odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być
przedmiotem zmian lub modyfikacji.

Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo
zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki.

W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez
Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy
z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.

Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez
warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione w ramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez
Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną.

Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach
wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.gnb.pl.

Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że wymaga
tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym
prawem lub regulacjami.


