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1. WSTĘP 
 

1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz 
systemu zarządzania ryzykiem  w spółkach Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. zgodnie 
z aktualnie obowiązującym stanem prawnym. 
Uzupełnieniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest: 

 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S. A. za okres zakończony 30 
czerwca 2021 r., dostępny na stronie internetowej Banku: http://gnb.pl. 

 
1.2 DANE IDENTYFIKUJĄCE BANK 

Getin Noble Bank S.A. („Bank”, „Getin Noble Bank”, „Spółka”) zarejestrowany na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 kwietnia 2008 roku pod numerem KRS 0000304735. Spółce 
nadano numer statystyczny REGON 141334039. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

  
1.3 PODSTAWY PRAWNE SPORZĄDZENIA INFORMACJI  

Informacje przekazywane w niniejszym dokumencie wynikają z obowiązków określonych 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku 
(wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i 
firm inwestycyjnych, zmieniającym Rozporządzenie (UE) nr 648/2012, z późniejszymi zmianami zwane 
w dalszej części Rozporządzeniem CRR oraz Ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (Dz.U. 
z 2015r., poz. 128 z późniejszymi zmianami), zwaną w dalszej części Ustawą. 

Ujawnienia odzwierciedlają również wymogi określone w innych rozporządzeniach wykonawczych 
Komisji (UE) ustanawiających wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących 
ujawniania informacji, rozporządzeniach delegowanych Komisji (UE) uzupełniających Rozporządzenie 
CRR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ujawniania informacji oraz  
Wytycznych EUNB w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji na mocy części ósmej 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej zostały sporządzone w ujęciu skonsolidowanym   
ostrożnościowo zgodnie z Rozporządzeniem CRR, oparte na kalkulacjach zgodnych z przepisami 
obowiązującymi na dzień 30 czerwca 2021 roku. 

Na podstawie art. 18 Rozporządzenia CRR Bank jest zobowiązany do spełnienia wymogów 
kapitałowych na podstawie swojej sytuacji skonsolidowanej. W tym celu Bank przeprowadził pełną 
konsolidację instytucji będącej jego jednostką zależną (zgodnie z definicjami zaprezentowanymi w art. 
4 ust.1 Rozporządzenia CRR) oraz przeprowadził konsolidację metodą praw własności pozostałych 
udziałów kapitałowych w jednostkach zależnych i stowarzyszonych (zgodnie z art. 141f ust. 2a 
Ustawy). 
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Konsolidacji ostrożnościowej metodą pełną podlega jednostka zależna Getin Noble Banku S.A.                       
– instytucja Noble Securities S.A. 

Spółka objęta pełną konsolidacją ostrożnościową zgodnie z Rozporządzeniem CRR ma ustanowione 
właściwe mechanizmy kontrolne zapewniające należyte przetwarzanie i przekazywanie danych 
wymaganych do celów konsolidacji. 

 
1.4 OKRES OBJĘTY UJAWNIENIEM 

Informacje ujęte w niniejszym dokumencie prezentowane są za okres od 1 stycznia 2021 roku do                   
30 czerwca 2021 roku (według stanu na 30 czerwca 2021 roku). 

 
 
2. CELE, ZASADY I METODY ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA 
 

Getin Noble Bank S.A. jest narażony przede wszystkim na charakterystyczne dla działalności banków 
uniwersalnych rodzaje ryzyka. Stąd też kluczowe znaczenie w działaniu Banku ma zarządzanie ryzykiem 
kredytowym, utraty płynności, rynkowym oraz operacyjnym. Coraz bardziej istotne jest również 
zarządzanie ryzykiem braku zgodności. 

Celem zarządzania ryzykiem jest stabilizacja wyniku finansowego Banku w długim okresie, a w krótkiej 
perspektywie utrzymanie zakładanych poziomów jakości aktywów oraz pożądanej struktury bilansu i 
pozycji pozabilansowych, a także jakości procesów operacyjnych, w celu uzyskania założonej relacji 
dochodu do ponoszonego ryzyka.  

Zgodnie ze zobowiązaniami kodeksowymi, wymaganiami nadzorczymi oraz dobrą praktyką rynkową, 
za zarządzanie ryzykiem na poziomie strategicznym odpowiedzialny jest Zarząd Banku. Założenia w tym 
zakresie są zawarte w „Strategii i polityce zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych Getin Noble 
Bank S.A.”. Na poziomie operacyjnym do zarządzania ryzykiem powołane zostały komitety 
odpowiedzialne za rekomendacje i decyzje oraz monitorowanie poszczególnych rodzajów ryzyka. Są 
to: 

 Komitet Kredytowy,  

 Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami,  

 Komitet Ryzyka Operacyjnego, Jakości i Procesów.  

Dodatkowo oprócz zadań związanych z monitorowaniem poziomu ryzyka, komitety podejmują decyzje 
odnośnie zmian polityki zarządzania ryzykiem czy ustalaniem wewnętrznych limitów na poszczególne 
rodzaje ryzyka. Zadania te są realizowane w ramach przyjętych przez Zarząd Banku strategii z 
uwzględnieniem wymagań regulacyjnych, w tym limitów nadzorczych. 

Nadzór właścicielski w zakresie polityki zarządzania ryzykiem sprawuje Rada Nadzorcza Banku. 
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2.1 RYZYKO KREDYTOWE 

Ryzyko kredytowe wynika z potencjalnego niewywiązania się bądź nieterminowego wykonania przez 
klienta zobowiązań finansowych wynikających z zawartych transakcji, w szczególności kredytowych 
oraz pozostałych instrumentów finansowych. 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Getin Noble Banku S.A. ma na celu zbudowanie i utrzymanie 
portfeli kredytowych na oczekiwanym przez Bank poziomie kosztów ryzyka, rozumianych jako relacja 
utworzonych w danym okresie odpisów z tytułu oczekiwanych strat do średniego salda ekspozycji 
kredytowych. W tym celu Bank zarządza ryzykiem kredytowym w ramach zdefiniowanych polityk i 
strategii na wszystkich etapach życia transakcji tj.: 

 akwizycji klientów i udzielania kredytów, 

 monitorowania zaangażowań kredytowych oraz sytuacji finansowej klientów, 

 monitorowania parametrów ryzyka poszczególnych portfeli kredytowych, 

 restrukturyzacji i windykacji zaangażowań kredytowych. 

W pierwszej połowie 2021 roku, Bank skupiał się przede wszystkim na wzmocnieniu monitoringu 
portfela, w szczególności dla portfela kredytów, w których zastosowano moratoria w związku                         
z COVID 19. Na bieżąco analizowano skuteczność wprowadzonych w 2020 zmian w politykach 
kredytowych, mających na celu poprawę jakości akwizycji w odniesieniu do zakładanego profilu ryzyka. 
W przypadku portfela detalicznego wdrożone zmiany przełożyły się na istotne obniżenie poziomu 
ryzyka dla nowo udzielonego portfela. Kluczowe wskaźniki apetytu na ryzyko są dostosowane do 
założeń Planu Finansowego na 2021 r. i kształtują się istotnie poniżej zakładanych progów 
maksymalnych. 

W odniesieniu do stosowanych narzędzi w procesie zarządzania ryzykiem w pierwszym półroczu 2021 
zintegrowano istniejący system odpowiadający za procesowanie wniosków kredytowych (workflow) z 
nowym silnikiem decyzyjnym StrategyOne.  Narzędzie pozwala na bardziej elastyczne i szybsze 
wdrażanie zmian w odniesieniu do strategii ryzyka kredytowego.  Wdrożono nowy System 
Przeciwdziałania Nadużyciom w obszarze procesowania wniosków kredytowych oraz transakcyjnym. 

W zakresie portfela niedetalicznego, Bank kontynuował zrównoważony rozwój tego segmentu w 
oparciu o bezpieczną dywersyfikację portfela kredytowego. Największą część tego segmentu stanowi 
nisko szkodowy, dobrze zdywersyfikowany portfel wierzytelności leasingowych. Tutaj zanotowano 
także największy tj. 21% wzrost portfela w pierwszym półroczu 2021. 

Wzrost udziału tego portfela jest zgodny z zatwierdzoną strategią w zakresie portfela niedetalicznego 
oraz sukcesywnym ograniczaniem aktywności biznesowej w pozostałych liniach biznesowych tego 
segmentu. 
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Struktura i organizacja procesu zarządzania ryzykiem kredytowym 

Do podstawowych uczestników systemu zarządzania ryzykiem kredytowym Banku należą: 

Rada Nadzorcza Banku 

Rolą Rady Nadzorczej jest akceptacja strategii zarządzania ryzykiem kredytowym oraz polityki 
kredytowej, okresowa ocena realizacji przez Zarząd założeń strategii i polityki kredytowej, nadzór nad 
kontrolą systemu zarządzania ryzykiem kredytowym oraz ocena jej adekwatności i skuteczności. 

Zarząd Banku 

Zarząd Banku odpowiada za opracowanie, wprowadzenie i aktualizację strategii oraz procedur w 
zakresie systemu zarządzania ryzykiem kredytowym oraz polityki kredytowej, okresowe raportowanie 
do Rady Nadzorczej o realizacji polityki kredytowej oraz funkcjonowaniu systemu zarządzania ryzykiem 
kredytowym, utrzymywanie komunikacji z instytucją nadzoru i raportowanie do niej oraz 
udostępnianie jej wszelkich wymaganych aktami prawnymi informacji w zakresie ryzyka kredytowego. 
Zarząd Banku jest również odpowiedzialny za rozwój systemu zarządzania ryzykiem kredytowym oraz 
sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem kredytowym we wszystkich obszarach działalności 
Banku. Na mocy decyzji zarządu w Banku funkcjonuje Komitet Kredytowy Banku. Zarząd Banku 
podejmuje decyzje kredytowe odnośnie zaangażowań zgodnie z przyjętymi (wyrażonymi kwotą 
zaangażowania) poziomami decyzyjnymi. 

Komitet Kredytowy Banku 

W Banku funkcjonuje Komitet Kredytowy Banku, którego rolą jest wsparcie działalności Zarządu 
poprzez realizację funkcji opiniodawczo-doradczych w procesie podejmowania decyzji kredytowych 
oraz samodzielne podejmowanie decyzji w ramach przyznanych uprawnień. Jest odpowiedzialny 
również za rekomendowanie Zarządowi Banku systemowych rozwiązań w zakresie ustalania 
wewnętrznych limitów zaangażowania wobec emitentów papierów wartościowych oraz innych 
banków. Komitet Kredytowy Banku podejmuje większość decyzji kredytowych oraz przyjmuje 
rekomendacje w odniesieniu do zaangażowań kredytowych zarezerwowanych przez swoja wielkość do 
decyzji Zarządu Banku.  

Komórka audytu wewnętrznego 

Do zadań komórki audytu wewnętrznego należy kontrola i ocena jakości systemu zarządzania ryzykiem 
kredytowym oraz okresowy przegląd procesu zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku. Celem 
funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego jest identyfikacja nieprawidłowości w wykonywaniu 
przez uczestników systemu zarządzania ryzykiem kredytowym przydzielonych im funkcji i zadań. 

Strategia i procesy zarządzania ryzykiem kredytowym 

Polityka kredytowa dla głównych segmentów biznesowych zawarta jest  w „Strategii i polityce 
zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych Getin Noble Bank S.A.”, w których określono zasady i 
wytyczne dotyczące działalności kredytowej.  

Główne obszary działalności kredytowej Banku: 

 kredytowanie hipoteczne (Bank nie prowadzi sprzedaży kredytów hipotecznych od października 
2014 roku), 
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 kredytowanie niezabezpieczone osób fizycznych – kredyty gotówkowe, karty kredytowe, limity w 
rachunkach bieżących etc. (kredyty detaliczne) 

 private banking, 

 finansowanie zakupu samochodów, 

 wykup wierzytelności leasingowych, 

 obsługa małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek budżetowych, 

 finansowanie deweloperów mieszkaniowych. 

Polityka ryzyka kredytowego podlega przeglądom i dostosowaniu zarówno do uregulowań 
zewnętrznych (zmiany w otoczeniu prawnym i regulacyjnym) jak i do czynników makroekonomicznych, 
mogących mieć w ocenie Banku wpływ na wzrost ryzyka kredytowego.  

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Banku realizowane jest na podstawie wewnętrznych procedur 
dotyczących produktu,  identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka. Stosowane modele 
identyfikacji i pomiaru ryzyka kredytowego są dostosowane do profilu, skali i złożoności 
podejmowanego ryzyka oraz specyfiki danego segmentu. 

W Banku rozdzielone zostały procesy sprzedaży (pozyskiwania klientów) od analizy i akceptacji ryzyka, 
za co odpowiadają dedykowani pracownicy Pionu Zarządzania Ryzykiem. Tryb podejmowania decyzji 
kredytowych zatwierdzany jest przez Zarząd Banku. Kompetencje kredytowe nadawane są 
pracownikom indywidualnie, w zależności od ich umiejętności, doświadczenia i pełnionych funkcji. 
Decyzje kredytowe powyżej uprawnień przyznanych indywidualnie pracownikom Banku są 
podejmowane przez Komitety Kredytowe. Decyzje kredytowe na najwyższym szczeblu uprawnień 
podejmuje Zarząd Banku. 

Zakres i rodzaj systemów raportowania i pomiaru ryzyka 

Bank monitoruje i ocenia jakość portfela kredytowego na podstawie wewnętrznych procedur. Portfel 
jest analizowany przez jednostki biznesowe oraz dedykowane komórki Pionu Zarządzania Ryzykiem w 
zakresie jakości aktywów. Wyniki analiz przedstawiane są w cyklicznych raportach (miesięcznych, 
kwartalnych i półrocznych). Bank wykorzystuje wyniki analiz do bieżącego zarządzania ryzykiem 
kredytowym w Banku.  

Stosowany system monitorowania ryzyka obejmuje monitoring ryzyka indywidualnego (związanego 
z danym klientem) oraz całościowy monitoring poszczególnych portfeli kredytowych Banku.  

W ramach monitoringu ryzyka indywidualnego okresowej ocenie podlega sytuacja ekonomiczno-
finansowa kredytobiorcy, terminowość regulowania zobowiązań wobec Banku oraz stan i wartość 
przyjętych zabezpieczeń prawnych. Zakres i częstotliwość przeglądów zależą w szczególności od 
rodzaju kredytowanego podmiotu, kwoty zaangażowania kredytowego oraz formy przyjętych 
zabezpieczeń. 

W ramach całościowego monitoringu portfela kredytowego komórki obszaru ryzyka kredytowego 
przeprowadzają szereg analiz i działań, między innymi: 

 monitorują jakość portfela kredytowego Banku, w tym duże zaangażowania, 
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 analizują skuteczność procesu kredytowego pod kątem akceptowanego profilu ryzyka klienta, 

 prowadzą okresową ocenę ryzyka koncentracji zaangażowań, w tym m. in.: ryzyka branżowego 
(wyznaczają maksymalne limity zaangażowania w poszczególne branże gospodarki), ryzyka 
koncentracji zaangażowań wobec pojedynczych podmiotów oraz grup podmiotów powiązanych 
(monitorują tzw. Duże zaangażowania),  

 oceniają sytuację finansową banków kontrahentów, wyznaczają maksymalne limity zaangażowania 
wobec poszczególnych banków, 

 przeprowadzają testy warunków skrajnych dla wybranych grup produktowych, 

 przekazują dla Zarządu Banku i Rady Nadzorczej informację zarządczą w formie raportów 
okresowych oraz kompleksowej oceny realizacji polityki zarządzania ryzykiem ekspozycji 
kredytowych w Getin Noble Bank S.A. 

 

Zarządzanie ryzykiem kredytów walutowych i indeksowanych 

Getin Noble Bank S.A. systematycznie analizuje wpływ zmian kursów walut na ponoszone ryzyko 
kredytowe. Badany jest wpływ ryzyka kursowego na jakość portfela ekspozycji kredytowych 
walutowych lub indeksowanych, a w przypadku ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, Bank 
analizuje również wpływ zmian kursów na poziom zabezpieczenia ekspozycji. 

Bank przeprowadza testy warunków skrajnych z tytułu ryzyka kredytowego dla grup ekspozycji 
zabezpieczonych hipotecznie, dla ekspozycji zabezpieczonych na pojazdach oraz niezabezpieczonych 
ekspozycji detalicznych co najmniej raz w roku. W zakresie przeprowadzanych testów warunków 
skrajnych (TWS)  Bank uwzględnia scenariusze przyjmujące materializację ryzyka wzrostu kursu obcej 
waluty, ryzyka wzrostu stóp procentowych, ryzyka obniżenia wartości nieruchomości stanowiących 
zabezpieczenie udzielonych kredytów oraz wzrostu bezrobocia na rynku. W ramach poszczególnych 
TWS, stosuje się scenariusze zgodnie w wytycznymi UKNF w ramach obowiązujących rekomendacji dla 
banków. Rozpatrywane są zarówno indywidualne scenariusze (np. tylko scenariusz deprecjacji złotego) 
jak i scenariusze łączone (np. wzrost stopy procentowej, bezrobocia i kursu walutowego) w wariancie 
konserwatywnym tj. przy założeniu braku korelacji pomiędzy ryzykami. 

Obecnie Bank udziela kredytów detalicznych oraz hipotecznych wyłącznie w walucie polskiej. W 
przypadku kredytów dla podmiotów gospodarczych, przeznaczonych na finansowanie działalności, 
kredyty w innych walutach udzielane są wyłącznie klientom, którzy uzyskują przychody w danej walucie 
lub zabezpieczają się przed ryzykiem zmian kursowych. Kredyty walutowe, przede wszystkim 
występują w przypadku finansowania nieruchomości przychodowych, co wynika ze specyfiki tego 
rynku. 

Zasady polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka  

W celu ograniczenia ryzyka kredytowego, Bank stosuje szeroką gamę prawnie dozwolonych 
zabezpieczeń, dobranych stosownie do charakterystyki danego produktu i obszaru działalności. 
Szczegółowe zasady stosowania i ustanawiania zabezpieczeń zawarte są w regulacjach wewnętrznych 
Banku. Przyjęte zabezpieczenie powinno zapewnić zaspokojenie się Banku w przypadku niewywiązania 
się kredytobiorcy z postanowień umowy kredytowej. Przy wyborze zabezpieczeń, Bank kieruje się 
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rodzajem i wielkością kredytu, okresem kredytowania, statusem prawnym i kondycją finansową 
kredytobiorcy, jak również ryzykiem Banku i innymi zagrożeniami. Typowe rodzaje zabezpieczeń 
wymaganych przez Bank: 

Dla kredytów hipotecznych podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na 
nieruchomości z pierwszeństwem zaspokojenia, a także cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na 
wypadek pożaru i innych zdarzeń losowych. 

Przy udzielaniu kredytów na zakup pojazdu Bank wymaga zastawu rejestrowego na pojeździe, 
częściowego lub całkowitego przeniesienia prawa własności pojazdu, a także zabezpieczeń osobistych 
(weksel własny in blanco, gwarancja osoby trzeciej w formie weksla własnego lub poręczenia 
cywilnego) oraz zawarcia umów ubezpieczenia (m.in. na wypadek śmierci lub całkowitej 
niepełnosprawności kredytobiorcy oraz cesji praw polisy ubezpieczeniowej lub wskazanie Banku jako 
beneficjenta polisy). 

Zabezpieczeniem kredytów konsumpcyjnych są: polisa ubezpieczeniowa oraz zabezpieczenia osobiste 
(np. gwarancja osoby trzeciej w formie weksla własnego lub poręczenia cywilnego). 

Zabezpieczenia rzeczowe, takie jak: hipoteka ustanowiona na nieruchomości z pierwszeństwem 
zaspokojenia, zastaw rejestrowy (na majątku przedsiębiorstwa lub całkowite przeniesienie prawa 
własności do przedsiębiorstwa kredytobiorcy lub na majątku osobistym kredytobiorcy lub 
kierownictwa firmy) czy kaucja pieniężna lub zastaw na środkach pieniężnych na rachunku 
powierniczym, są jednymi ze stosowanych zabezpieczeń kredytów korporacyjnych. Bank akceptuje 
również zabezpieczenia osobiste (gwarancja osoby trzeciej w formie weksla własnego lub poręczenia 
cywilnego, weksel własny in blanco) i cesja wierzytelności. 

Zmiany w metodykach MSSF 9 

W 1 kwartale 2021 roku Bank wprowadził kompleksową zmianę metodyk MSSF9, realizując m.in. 
zalecenia poinspekcyjne UKNF.  

Dokonano całościowej przebudowy modeli parametrów ryzyka poprzez uwzględnienie jednolitej 
definicji default obejmującej czynniki ilościowe i  jakościowe, zgodnie z art. 178 CRR. Wprowadzono 
zmiany do modeli LGD uwzględniające m.in. wbudowanie bezpośrednio do portfeli hipotecznych 
ścieżki odzysku opartej na wartości ekspozycji zabezpieczonej na nieruchomości. W modelach 
parametrów PD i makro zastosowano kalibracje uwzględniające aktualny profili ryzyka oraz aktualne 
prognozy zmiennych makroekonomicznych. Jednocześnie zmieniono podejście w stosunku do 
utworzonej puli odpisów poza-modelowych tzw. post model adjustment (PMA). Uwzględniając 
bezpośrednio w modelach najnowsze projekcje sytuacji makroekonomicznej, na koniec 2 kwartału 
2021 roku odstąpiono od utrzymywania dodatkowych korekt pozamodelowych PMA, które Bank 
stosował w okresie 2 półrocza 2020 roku oraz 1 półrocza 2021 roku. 

 

2.2 RYZYKO PŁYNNOŚCI 

Ryzyko utraty płynności jest definiowane jako potencjalna niezdolność do wywiązania się Banku                 
z bieżących i przyszłych zobowiązań finansowych zgodnie z terminami kontraktowymi. Zarządzanie 
płynnością stanowi oczywisty, kluczowy element zarządzania ryzykiem Banku. Celem zarządzania 
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ryzykiem utraty płynności jest zapewnienie możliwości realizowania zobowiązań w horyzoncie 
dziennym, zdolności do utrzymania płynności w krótkim, średnim i długim okresie zarówno w 
normalnych warunkach, jak i w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych. 

Działania Banku w zakresie zarządzania ryzykiem utraty płynności są zgodne z rekomendacjami                   
i regulacjami ostrożnościowymi Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego, ale 
również z rozporządzeniami Unii Europejskiej. Proces zarządzania płynnością Banku, zarówno na 
poziomie strategicznym, jak i operacyjnym jest dostosowany do wymagań Rekomendacji P KNF. 

Zachowanie płynności bieżącej, krótko-, średnio- i długoterminowej polega na realizacji przez Bank 
następujących celów: 

- utrzymanie pożądanej struktury bilansu, 

- finansowanie udzielonych przez Bank kredytów funduszami własnymi i środkami stabilnymi, 

- wykorzystywanie niestabilnych pasywów jako źródła finansowania aktywów łatwo zbywalnych, 

- zapewnienie szybkiego i łatwego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. 

Zarządzanie płynnością średnio- i długoterminową należy do kompetencji Zarządu Banku, który 
podejmuje decyzje na podstawie rekomendacji Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, którego 
rolą jest tworzenie polityki w odniesieniu do zarządzania płynnością, oczekiwanej struktury bilansu 
oraz monitorowanie i kontrolowanie poziomu ryzyka w tym zakresie. Za zarządzanie płynnością bieżącą 
i krótkoterminową odpowiedzialny jest Departament Skarbu. Funkcję kontrolną nad całym procesem 
zarządzania płynnością sprawuje wyspecjalizowana jednostka w Departamencie Ryzyka Finansowego.  

Dla celów zarządzania ryzykiem przedmiotem monitorowania są następujące miary: 

- nadzorcze normy płynności, w tym wskaźniki LCR (z ang. „liquidity coverage ratio” – wskaźnik pokrycia 
wypływów netto) oraz NSFR (z ang. „net stable funding ratio” – wskaźnik stabilnego finansowania), 

- ustalone wewnętrznie miary niedopasowania zapadalności aktywów i wymagalności pasywów, 
wskaźniki struktury bilansu oraz miary stabilności źródeł finansowania, 

- wyniki testów warunków skrajnych uwzględniających scenariusze o charakterze kryzysowym 
odnoszących się zarówno do czynników wewnątrzbankowych, jak i wynikających z sytuacji na rynkach 
finansowych.  

Należy podkreślić, że Bank przeprowadza regularnie testy warunków skrajnych dla płynności i kierując 
się ostrożnością utrzymuje na bieżąco rezerwy płynnościowe na poziomie odpowiadającym wynikom 
tych testów. Zgodnie z wymaganiami nadzorczymi Bank wdrożył procedurę postępowania w sytuacji 
zagrażającej istotnym wzrostem ryzyka utraty płynności, tzw. „Procedurę dotyczącą planu awaryjnego 
utrzymania płynności w Getin Noble Bank S.A. w sytuacjach kryzysowych”.  

W Procedurze określono m.in. dostępne źródła finansowania, z których Bank może skorzystać                   
w sytuacji zagrażającej płynności Banku, w tym możliwość skorzystania z instrumentów wsparcia 
płynności dostępnych w NBP. Procedura ta podlega okresowym przeglądom i testom. 
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Profil ryzyka utraty płynności w pierwszym półroczu 2021 roku: 

Zarządzanie ryzykiem płynności, monitorowanie i raportowanie płynności, w szczególności dotyczące 
kształtowania się nadzorczych norm płynności takich jak LCR oraz NSFR, Bank realizuje zgodnie z 
przyjętymi rozwiązaniami określonymi w procedurach wewnętrznych, jak również wymogami regulacji 
sprawozdawczych i nadzorczych. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wskaźniki płynności Banku 
utrzymywały się powyżej norm regulacyjnych. 

W tabeli poniżej przedstawiono nadzorcze miary płynności dla Getin Noble Banku S.A. oraz dla Grupy 
Kapitałowej Getin Noble Banku S.A.  wg stanu na 30 czerwca 2021r.: 

  Nadzorcze miary płynności 
Wartość 

30.06.2021 
minimalna 

LCR  Miara płynności krótkoterminowej - Bank 100% 165,1% 

LCR Miara płynności krótkoterminowej - Grupa 100% 173,4% 

NSFR Wskaźnik stabilnego finansowania - Bank 100% 127,7% 

NSFR Wskaźnik stabilnego finansowania - Grupa 100% 127,8% 

 

Zaprezentowane poniżej tabele zawierają informacje dotyczące płynności zgodnie z wymogami 
określonymi w artykule 451a Rozporządzenia 2019/876, zgodnie z wzorami przedstawionymi w 
Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2021/637:  

• Wzór EU LIQ1 – Informacje ilościowe na temat wskaźnika pokrycia wypływów netto,  

• Wzór EU LIQ2 - Wskaźnik stabilnego finansowania netto. 

Dane zaprezentowano w mln złotych. 
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Stan na 30.06.2021 Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 30.09.2020 Stan na 30.06.2021 Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 30.09.2020
EU 1b Liczba punktów danych użytych do obliczenia średnich 12 12 12 12 12 12 12 12

1 Całkowite aktywa płynne wysokiej jakości (HQLA) 8 604 8 377 7 813 8 035

2
Depozyty detaliczne i depozyty klientów będących małymi 
przedsiębiorstwami, w tym:

25 322 25 619 25 502 25 526 1 629 1 764 1 831 1 984

3 Stabilne depozyty 20 599 19 599 18 590 16 991 1 030 980 930 850
4 Mniej stabilne depozyty 4 723 6 020 6 911 8 534 600 784 902 1 135
5 Niezabezpieczone finansowanie na rynku międzybankowym 5 439 5 218 5 046 4 891 2 998 2 848 2 786 2 741

6
Depozyty operacyjne (wszyscy kontrahenci) i depozyty w sieciach 

banków spółdzielczych
0 0 0 0 0 0 0 0

7 Depozyty nieoperacyjne (wszyscy kontrahenci) 5 395 5 158 4 990 4 837 2 954 2 787 2 730 2 687
8 Dług niezabezpieczony 43 60 56 54 43 60 56 54
9 Zabezpieczone finansowanie na rynku międzybankowym 0 0 0 0
10 Wymogi dodatkowe 3 021 3 008 2 929 2 851 1 165 1 160 1 087 978

11
Wypływy związane z ekspozycjami z tytułu instrumentów 

pochodnych i inne wymogi dotyczące zabezpieczenia
839 834 783 710 839 834 783 710

12
Wypływy związane ze stratą środków z tytułu produktów 

dłużnych
0 0 0 0 0 0 0 0

13 Instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności 2 182 2 173 2 145 2 140 325 326 304 268
14 Inne zobowiązania umowne w zakresie finansowania 170 168 176 187 129 126 131 140
15 Inne zobowiązania warunkowe w zakresie finansowania 0 0 0 0 0 0 0 0
16 CAŁKOWITE WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 5 921 5 897 5 835 5 844

17
Zabezpieczone transakcje kredytowe (np. transakcje z 
otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)

0 0 0 0 0 0 0 0

18 Wpływy z tytułu ekspozycji w pełni obsługiwanych 772 839 818 775 602 665 633 577
19 Inne wpływy środków pieniężnych 10 11 7 7 10 11 7 7

EU-19a

(Różnica między całkowitą ważoną kwotą wpływów a całkowitą 
ważoną kwotą wypływów wynikających z transakcji w państwach 
trzecich, w których istnieją ograniczenia transferu, lub które są 
denominowane w walutach niewymienialnych)

0 0 0 0

EU-19b
(Nadwyżka wpływów z powiązanej wyspecjalizowanej instytucji 
kredytowej)

0 0 0 0

20 CAŁKOWITE WPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 783 849 824 781 612 675 640 583
EU-20a Wpływy całkowicie wyłączone 0 0 0 0 0 0 0 0
EU-20b Wpływy podlegające ograniczeniu w wysokości 90 % 0 0 0 0 0 0 0 0
EU-20c Wpływy podlegające ograniczeniu w wysokości 75 % 783 849 824 781 612 675 640 583

21 ZABEZPIECZENIE PRZED UTRATĄ PŁYNNOŚCI 8 604 8 377 7 813 8 035
22 CAŁKOWITE WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO 5 309 5 222 5 196 5 261
23 WSKAŹNIK POKRYCIA WYPŁYWÓW NETTO 161% 160% 150% 152%

ŚRODKI PIENIĘŻNE – WPŁYWY

                                                                                                                                                                                                                                                                                 WARTOŚĆ SKORYGOWANA OGÓŁEM

Wzór EU LIQ1 – Informacje ilościowe na temat wskaźnika pokrycia wypływów netto (w mln)

EU 1a CAŁKOWITA WARTOŚĆ NIEWAŻONA (ŚREDNIA) CAŁKOWITA WARTOŚĆ WAŻONA (ŚREDNIA)

AKTYWA PŁYNNE WYSOKIEJ JAKOŚCI

ŚRODKI PIENIĘŻNE – WYPŁYWY
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Brak terminu 
zapadalności

< 6 miesięcy
6 miesięcy 
do < 1 rok

≥ 1 rok

1 Pozycje i instrumenty kapitałowe 2 025 0 0 350 2 375
2 Fundusze własne 2 025 0 0 350 2 375
3 Inne instrumenty kapitałowe 0 0 0 0 0
4 Depozyty detaliczne 18 802 16 245 1 526 275 34 783
5 Stabilne depozyty 16 744 14 011 1 100 70 30 332
6 Mniej stabilne depozyty 2 057 2 235 426 205 4 451
7 Finansowanie na rynku międzybankowym: 5 655 1 033 402 480 888
8 Depozyty operacyjne 0 0 0 0 0

9 Pozostałe finansowanie na rynku międzybankowym 5 655 1 033 402 480 888

10 Zobowiązania współzależne 0 0 0 0 0

11 Pozostałe zobowiązania: 1 033 45 36 487 506

12
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych w ramach wskaźnika 
stabilnego finansowania netto

0 0 0 0 0

13
Wszystkie pozostałe zobowiązania i instrumenty kapitałowe nieujęte w 
powyższych kategoriach

1 033 45 36 487 506

14 Całkowite dostępne stabilne finansowanie 27 514 17 324 1 964 1 592 38 551

15 Całkowite aktywa płynne wysokiej jakości (HQLA) 3 013 2 506 20 5 330 386

EU-15a
Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co 
najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie

0 0 0 0

16
Depozyty utrzymywane w innych instytucjach finansowych do celów 
operacyjnych

0 0 0 0

17 Obsługiwane kredyty i papiery wartościowe: 4 448 2 175 28 258 26 704

18
Obsługiwane transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych 
z klientami finansowymi zabezpieczone aktywami płynnymi wysokiej 
jakości poziomu 1 z zastosowaniem redukcji wartości równej 0 %

0 0 0 0

19
Obsługiwane transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych 
z klientem finansowym zabezpieczone innymi aktywami oraz pożyczkami 
i zaliczkami na rzecz instytucji finansowych

0 0 0 0

20
Obsługiwane kredyty udzielone niefinansowym klientom korporacyjnym, 
kredyty udzielone klientom detalicznym i małym przedsiębiorstwom oraz 
kredyty udzielone państwom i podmiotom sektora publicznego, w tym:

2 408 1 670 9 537 10 396

21
O wadze ryzyka nieprzekraczającej 35 % zgodnie z metodą standardową 
określoną w regulacjach Bazylea II

31 28 381 277

22 Obsługiwane kredyty hipoteczne, w tym: 1 607 477 17 518 15 129

23
O wadze ryzyka nieprzekraczającej 35 % zgodnie z metodą standardową 
określoną w regulacjach Bazylea II

198 181 7 729 5 225

24

Inne kredyty i papiery wartościowe, których nie dotyczy niewykonanie 
zobowiązania i które nie kwalifikują się jako HQLA, w tym giełdowe 
instrumenty kapitałowe i bilansowe produkty związane z finansowaniem 
handlu

433 28 1 202 1 179

25 Współzależne aktywa 0 0 0 0

26 Inne aktywa: 1 425 0 2 203 2 998

27 Towary będące przedmiotem fizycznego obrotu 0 0 0 0

28

Aktywa wniesione jako początkowy depozyt zabezpieczający w 
odniesieniu do kontraktów na instrumenty pochodne i wkłady do 
funduszy kontrahentów centralnych na wypadek niewykonania 
zobowiązania

0 0 0 0

29
Aktywa z tytułu instrumentów pochodnych w ramach wskaźnika 
stabilnego finansowania netto

790 790

30
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych w ramach wskaźnika 
stabilnego finansowania netto przed odliczeniem wniesionego zmiennego 
depozytu zabezpieczającego

111 6

31 Wszystkie pozostałe aktywa nieujęte w powyższych kategoriach 524 0 2 203 2 203

32 Pozycje pozabilansowe 22 221 627 1 276 110

33 Wymagane stabilne finansowanie ogółem 3 036 8 601 2 823 37 066 30 199

34 Wskaźnik stabilnego finansowania netto (%) 128%

Pozycje dostępnego stabilnego finansowania

Pozycje wymaganego stabilnego finansowania

Wzór EU LIQ2: Wskaźnik stabilnego finansowania netto (w mln)

Zgodnie z art. 451a ust. 3 CRR

Wartość nieważona według rezydualnego terminu zapadalności
Wartość 
ważona
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2.3 RYZYKO OPERACYJNE 

Ryzyko operacyjne jest to ryzyko straty wynikające z nieodpowiednich, nieadekwatnych lub zawodnych 
procedur wewnętrznych, błędów ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, obejmując również 
ryzyko prawne. Kategoria ryzyka operacyjnego nie obejmuje ryzyka strategicznego i ryzyka reputacji.  

Celem strategicznym zarządzania ryzykiem operacyjnym jest optymalizacja wewnętrznych procesów 
biznesowych i pozabiznesowych, pozwalająca z jednej strony na ograniczenie kosztów i strat oraz z 
drugiej na utrzymywanie bezpieczeństwa funkcjonowania Banku na założonym poziomie. Podstawę 
zarządzania ryzykiem operacyjnym zapewnia wdrożony w Banku jednolity proces zarządzania ryzykiem 
operacyjnym. Jest on  zbudowany tak, by zapewniał efektywną identyfikację potencjalnych zdarzeń 
ryzyka operacyjnego, właściwe ścieżki analizy oraz podejmowanie decyzji pozwalających na eliminację 
źródeł ryzyka operacyjnego w długim okresie. 

Jego elementami są: 

 proces decyzyjny i kontrolny, 
 procedury i system ewidencji strat operacyjnych,  
 mechanizmy rozwoju metod identyfikacji i pomiaru ryzyka operacyjnego. 

Ośrodkiem monitorowania i podejmowania decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym jest 
Komitet Ryzyka Operacyjnego, Jakości i Procesów. Wspiera on działalność Zarządu Banku w postaci 
realizacji funkcji opiniodawczo-doradczych w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym, poprzez  
rekomendowanie Zarządowi Banku systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem 
operacyjnym. W skład tych rozwiązań wchodzą: kształtowanie polityki zarządzania ryzykiem 
operacyjnym, ocena jakości procesów, monitorowanie zdarzeń ryzyka operacyjnego oraz 
podejmowanie decyzji i inicjowanie działań dotyczących sposobów usuwania źródeł ryzyka 
operacyjnego. 

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym odbywa się w oparciu o dedykowaną procedurę na poziomie 
poszczególnych jednostek organizacyjnych. Nad przebiegiem procesu, a w szczególności nad 
poprawnością ewidencji zdarzeń ryzyka operacyjnego oraz aktualnością regulacji, czuwa dedykowana 
jednostka organizacyjna w Departamencie Ryzyka Operacyjnego i Nadużyć, działająca w ramach Pionu 
Zarządzania Ryzykiem. Zdarzenia ryzyka operacyjnego są rejestrowane w dedykowanym narzędziu 
informatycznym, które służy jednocześnie jako źródło raportowania w zakresie ryzyka operacyjnego.    

W I półroczu 2021 roku nie wystąpiły kluczowe zmiany w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. 

Profil ryzyka w trakcie pierwszego półrocza: 

Po pierwszych 6 miesiącach 2021 roku zarejestrowano 580 zdarzeń ryzyka operacyjnego, które 
spowodowały efektywną stratę w wysokości 33,2 mln PLN. Największe straty netto zarejestrowanych 
zdarzeń ryzyka operacyjnego związane były z trzema rodzajami zdarzeń: 

 klienci, produkty i normy prowadzenia działalności – w wartości 32,7 mln PLN, z czego 96,9 % 

dotyczy kredytów hipotecznych udzielanych przed lipcem 2017 roku,  
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 oszustwa zewnętrzne, 

 wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami. 

Nie zmienia to dotychczasowego obrazu profilu ryzyka Banku w tym zakresie. Żadne ze zdarzeń 
zarejestrowanych w I półroczu 2021 roku nie było związane z występowaniem poważnych luk                       
i niedostatków procesowych bądź systemowych.  

Zmiany i rozwój: 

Funkcja zarządzania ryzykiem jest stopniowo wzmacniana i rozwijana. W 2020 roku nastąpiło 
połączenie Departamentu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oraz Zespołu Zarządzania Ryzykiem 
Operacyjnym w Departament Ryzyka Operacyjnego i Nadużyć. Najważniejszym przedsięwzięciem w 
zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym jest realizowany projekt wdrażania i rozwijania 
kompleksowego, zintegrowanego rozwiązania informatycznego wspierającego proces zapobiegania 
ewentualnym wyłudzeniom wewnętrznym i zewnętrznym, zarówno o charakterze kredytowym, jak i 
transakcyjnym. Rozwiązanie to pozwala na poprawę efektywności względem aktualnie stosowanych 
rozwiązań, zapewnia również lepsze możliwości analityczne i raportowe. Na bieżąco są też 
dokonywane modyfikacje Systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym zapewniające zgodność ze 
zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym i prawnym. 

2.4 RYZYKO RYNKOWE 

Ryzyko rynkowe polega na możliwości poniesienia przez Bank strat w wyniku zmienności czynników 
rynkowych, przede wszystkim stóp procentowych, kursów walut oraz cen papierów wartościowych 
oraz innych, w tym pochodnych instrumentów finansowych. Poprzez stosowaną politykę zarządzania 
aktywami i pasywami oraz system limitów ryzyka rynkowego bank zmierza do optymalizacji relacji 
dochodu do ponoszonego ryzyka. Głównym źródłem ryzyka rynkowego Grupy są pozycje Getin Noble 
Banku S.A. 

Za zarządzanie ryzykiem rynkowym w skali całego Banku odpowiedzialny jest Komitet Zarządzania 
Aktywami i Pasywami. Jego rolą jest kreowanie polityki zarządzania aktywami i pasywami, 
ustanawianie limitów ryzyka oraz monitorowanie ich wykorzystania. Za operacyjne zarządzanie 
ryzykiem rynkowym odpowiada Departament Skarbu dokonując bieżącego monitorowania pozycji 
ryzyka i kształtując ich wielkość poprzez zawieranie transakcji na rynku międzybankowym oraz poprzez 
określanie walutowych kursów wymiany oraz stóp transferowych dla zawieranych transakcji z 
klientami.  

Za kontrolę zarządzania ryzykiem rynkowym odpowiada Departament Ryzyka Finansowego 
zlokalizowany w pionie zarządzania ryzykiem. Do jego kluczowych zadań należy monitorowanie 
kluczowych miar ryzyka rynkowego, rozwój metod pomiaru ryzyka oraz rekomendowanie 
wewnętrznych limitów i norm ostrożnościowych w tym zakresie. Departament Ryzyka Finansowego 
przedkłada Komitetowi Zarządzania Aktywami i Pasywami w okresach miesięcznych informację o 
zarządzaniu ryzykiem rynkowym. Monitorowanie poziomu ryzyka w Grupie odbywa się poprzez 
okresowe pomiary ryzyka w ujęciu skonsolidowanym. 
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Podstawowymi miarami służącymi do pomiaru i limitowania ryzyka rynkowego są: 

 Value-at-Risk (VaR), 

 Earnings-at-Risk (EaR) (+/- 25 pb.), 

 Economic Value of Equity (EVE) (+/- 25 pb.). 

Bank monitoruje też miary wynikające z niedopasowania przeszacowania aktywów i pasywów oraz 
zmienność wyceny instrumentów finansowych. 

Monitorowanie poziomu ryzyka w Grupie odbywa się poprzez okresowe pomiary ryzyka 
w ujęciu skonsolidowanym.  

 Profil ryzyka rynkowego w pierwszym półroczu 2021 roku: 

Profil ryzyka rynkowego utrzymywał się w okresie sprawozdawczym na podobnym poziomie do 
okresów poprzednich. Poziom wszystkich miar ryzyka był stabilny i pozostawał na poziomie zgodnym 
z wyznaczonymi limitami wewnętrznymi.  

W przypadku ryzyka stopy procentowej, średni poziom VaR (portfel handlowy) wyniósł w badanym 
okresie 0,3 mln zł, EaR (portfel bankowy) 12,5 mln zł, a EVE (portfel bankowy) 11,8 mln zł. 

Dla ryzyka walutowego średni poziom VaR (portfel bankowy + handlowy) wyniósł 0,4mln. 

 

3. FUNDUSZE WŁASNE I WSPÓŁCZYNNIKI KAPITAŁOWE ORAZ WSKAŹNIK DŹWIGNI  
 

W dniu 27 grudnia 2017 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2017/2395 zmieniające rozporządzenie (UE) 575/2013 w odniesieniu do możliwych zastosowań 
rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne 
oraz dotyczących traktowania jako duże ekspozycje niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora 
publicznego denominowanych w walucie krajowej dowolnego państwa członkowskiego.  

Grupa skorzystała z tej możliwości i stosuje rozwiązanie przejściowe określone w art. 473a 
rozporządzenia (UE) 575/2013, w znaczeniu nadanym przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2020/873 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) 575/2013 i  (UE) 
2019/876 w odniesieniu do niektórych dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19. 

Od 1 stycznia 2021 roku poziom amortyzacji skutków wdrożenia w 2018 roku MSSF 9 wynosi 50%. 

Grupa nie stosuje rozwiązań przejściowych określonych w art. 468 rozporządzenia (UE) 2020/873, co 
oznacza, że fundusze własne, współczynniki kapitałowe oraz wskaźnik dźwigni finansowej 
odzwierciedlają w pełni wpływ niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości 
godziwej przez inne całkowite dochody. 

W tabeli poniżej, zgodnie ze wzorem zawartym w Wytycznych EBA/2020/12, przedstawiono wartość 
kapitałów, współczynników kapitałowych i wskaźnika dźwigni Grupy po zastosowaniu rozwiązań 
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przejściowych i w przypadku niezastosowania rozwiązań przejściowych i uwzględnienia pełnego 
wpływu wdrożenia MSSF 9. 

Porównanie funduszy własnych instytucji oraz współczynnika kapitałowego i wskaźnika dźwigni finansowej z 
uwzględnieniem i bez uwzględnienia zastosowania rozwiązań przejściowych dotyczących wdrożenia MSSF 9 i 
analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 

   
30-06-2021 

tys. zł. 

   Dostępny kapitał (kwoty)    

1 Kapitał podstawowy Tier 1 (CET1) 2 133 718 

2 Kapitał podstawowy Tier 1 (CET1), gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych 
dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 

1 353 307 

2a 
Kapitał podstawowy Tier 1, gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania 
niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne 
całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR 

Nie dotyczy 

3 Kapitał Tier 1 2 133 718 

4 Kapitał Tier 1, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub 
analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 

1 353 307 

4a 
Kapitał Tier 1, gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania niezrealizowanych 
zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 
zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR 

Nie dotyczy 

5 Łączny kapitał 2 483 383 

6 
Łączny kapitał, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych 
dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu 
kredytów 

1 702 972 

6a 
Łączny kapitał, gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania niezrealizowanych 
zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 
zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR 

Nie dotyczy 

   Aktywa ważone ryzykiem (kwoty)    

7 Aktywa ważone ryzykiem ogółem 33 885 550 

8 
Aktywa ważone ryzykiem ogółem, gdyby nie stosowano rozwiązań 
przejściowych dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu 
kredytów 

32 888 186 

   Współczynniki kapitałowe    

9 Kapitał podstawowy Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na 
ryzyko) 

6,30% 

10 

Kapitał podstawowy Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na 
ryzyko), gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych 
dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu 
kredytów 

4,11% 

10a 

Kapitał podstawowy Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie 
stosowano tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych 
według wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 
rozporządzenia CRR 

Nie dotyczy 

11 Kapitał Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko) 6,30% 

12 
Kapitał Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie 
stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub 
analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 

4,11% 

12a 
Kapitał Tier 1 (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano 
tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według 
wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR 

Nie dotyczy 

13 Łączny kapitał (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko) 7,33% 
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14 
Łączny kapitał (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie 
stosowano rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 lub 
analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów 

5,18% 

14a 
Łączny kapitał (jako procent kwoty ekspozycji na ryzyko), gdyby nie stosowano 
tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według 
wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR 

Nie dotyczy 

   Wskaźnik dźwigni finansowej    

15 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni                             50 088 650 

16 Wskaźnik dźwigni finansowej                                      4,26% 

17 
Wskaźnik dźwigni finansowej, gdyby nie stosowano rozwiązań przejściowych 
dotyczących MSSF 9 lub analogicznych oczekiwanych strat z tytułu kredytów                                      2,76% 

17a 
Wskaźnik dźwigni finansowej, gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania 
niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne 
całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR 

                           Nie dotyczy 

 

 

3.1  KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I 

INSTRUMENTY KAPITAŁOWE 

Wartość instrumentów kapitałowych w kapitale podstawowym Tier I według stanu na dzień 30 czerwca 
2021 r. wynosi 2 851 630 tys. zł. i dotyczy kapitału zakładowego Banku, zgodnie ze statutem i wpisem 
do rejestru przedsiębiorców. Dzieli się na 883 381 106 akcji serii A, 18 315 019 akcji serii B, 69 597 068 
akcji serii C, 36 630 037 akcji serii D oraz 36 630 037 akcji serii E o wartości nominalnej 2,73 zł każda. 
Akcje Banku są akcjami zwykłymi na okaziciela, każdej akcji przysługuje prawo 1 głosu podczas Walnego 
Zgromadzenia Banku. Akcje są dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie i są notowane pod nazwą skróconą GETINOBLE, oznaczone kodem 
PLGETBK00012.  

ZYSKI/ STRATY ZATRZYMANE 

Zyski/straty zatrzymane stanowią zyski/straty zatrzymane z poprzednich okresów zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). 

SKUMULOWANE INNE CAŁKOWITE DOCHODY/STRATY 

Skumulowane inne całkowite dochody/straty są zdefiniowane zgodnie z MSR 1 i prezentowane po 
odliczeniu wszelkich obciążeń podatkowych dających się przewidzieć na dzień sprawozdawczy. 

ZYSK/STRATA Z BIEŻĄCEGO OKRESU 

W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa rozpoznała i ujęła w funduszach własnych bieżącą stratę netto 
w kwocie – 87.139 tys. zł. obliczoną zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości w oparciu o 
dane skonsolidowane ostrożnościowo. 

KOREKTY REGULACYJNE W KAPITALE PODSTAWOWYM TIER I 

 Dodatkowe korekty wartości z tytułu ostrożnej wyceny tworzone są dla wszystkich aktywów 
wycenianych według wartości godziwej zgodnie z art. 34 Rozporządzenia CRR, 
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 Wartości niematerialne wycenione według wartości bilansowej, po odliczeniu powiązanej rezerwy 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego i skorygowaniu o ostrożnie wyceniane aktywa będące 
oprogramowaniem, na których wartość nie wpływa w sposób istotny restrukturyzacja lub 
uporządkowana likwidacja instytucji, ani jej niewypłacalność lub likwidacja, 

 Inne korekty w okresie przejściowym wynikające z MSSF 9 ujęte w kapitale podstawowym Tier I 
zgodnie z art. 473a Rozporządzenia CRR, 

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego kwalifikujące się do pomniejszeń, zależne od 
przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych oraz posiadane przez instytucję 
bezpośrednie i pośrednie instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora 
finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca 
progi 10%, 17,65%). 
 

3.2 FUNDUSZE UZUPEŁNIAJĄCE 

ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE 

Zobowiązania podporządkowane – wyemitowane przez Getin Noble Bank obligacje ujęte w funduszach 
własnych w kwocie i na zasadach określonych w decyzjach Komisji Nadzoru Finansowego wydanych na 
wniosek Banku.  

3.3 STRUKTURA FUNDUSZY WŁASNYCH 

                                                                                                                                     Tys. zł                                                                                                                    

KAPITAŁ TIER I 2 133 718 

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się do Tier I 2 851 630 

Zyski/ (straty) zatrzymane (1 033 368) 

Skumulowane inne całkowite dochody/ (straty) (13 359) 

Pozostałe kapitały rezerwowe 190 975 

Wartości niematerialne (204 538) 
 Bieżąca strata (-)  (87 139) 

Inne korekty w okresie przejściowym art. 473a          663 333 

Dodatkowe korekty wartości z tytułu ostrożnej wyceny (AVA) (8 764) 

Progowe wyłączenia dotyczące odliczeń od kapitału Tier I (10% i 17,65%) (225 052) 

  

KAPITAŁ TIER II 349 665 

Pożyczki podporządkowane kwalifikujące się do Tier II 349 665 

RAZEM FUNDUSZE WŁASNE 2 483 383 
 

 

4. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA 
 

Grupa Getin Noble Bank raportuje wymogi kapitałowe według następujących metod:  

  wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego – metoda standardowa,  

 wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta – metoda standardowa, 

 wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen towarów – metoda uproszczona, 
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 wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka ogólnego instrumentów dłużnych – metoda terminów 
zapadalności, 

 wymogi kapitałowe z tytułu pozostałych ryzyk (w tym ryzyka: operacyjne, szczególne 
instrumentów dłużnych, szczególne i ogólne instrumentów kapitałowych, walutowe) – metoda 
standardowa, 

 wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej (CVA) – metoda 
standardowa zgodnie z art. 384 Rozporządzenia CRR, 

 wymóg kapitałowy z tytułu ekspozycji wobec kwalifikującego się kontrahenta centralnego (QCCP) 
– do wyliczenia Grupa stosuje alternatywny sposób obliczania zgodnie z artykułem 310 
Rozporządzenia CRR, funkcję kwalifikującego się kontrahenta centralnego pełni KDPW_CCP SA, 

 wymóg kapitałowy z tytułu ekspozycji wobec niekwalifikującego się kontrahenta centralnego 
(NQCCP) - do wyliczenia Grupa stosuje sposób obliczania zgodnie z artykułem 301 ust. 3  
Rozporządzenia CRR, funkcję niekwalifikującego się kontrahenta centralnego pełni IRGiT S.A. 

 

Wymogi w zakresie funduszy własnych 
         Tys. zł 

Ryzyko kredytowe 2 550 723 

CCP 97 

Ryzyko operacyjne 143 979 

Ryzyko pozycji 2 091 

CVA 13 126 

Ryzyko cen towarów 828 

CAŁKOWITY WYMÓG KAPITAŁOWY 2 710 844 

 

Na dzień 30 czerwca 2021 roku łączna kwota ekspozycji na ryzyko wynosi 33 885 550 tys. zł. 
 
Natomiast wskaźnik dźwigni oraz miara ekspozycji całkowitej wskaźnika dźwigni na dzień 30 czerwca 
2021 roku kształtują się następująco: 
 

Wskaźnik dźwigni finansowej  

Miara ekspozycji całkowitej w tys. zł.                           50 088 650 
Wskaźnik dźwigni finansowej (%)                                    4,26% 

 
 
 

5. BUFORY KAPITAŁOWE 
 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze 
makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie 
finansowym. Zgodnie z tą ustawą, począwszy od stycznia 2016r., banki w Polsce zobowiązane są do 
utrzymywania określonych buforów kapitałowych. 

Grupa, przy ustalaniu współczynników kapitałowych, uwzględniła następujące bufory kapitałowe: 
1. Wskaźnik bufora zabezpieczającego w wysokości 2,50% 
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2. Wskaźnik bufora antycyklicznego specyficznego dla instytucji w wysokości 0,00% 

 

Na dzień 30.06.2021r. wynikające z regulacji nadzorczych wskaźniki kapitałowe wynosiły dla Grupy: 

 wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier 1 (CET 1): 7,76%, 

 wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier 1 (T1): 9,51%, 

 łączny wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR): 11,85%. 

Wymagana wysokość współczynników kapitałowych uwzględnia: 

 dodatkowe wymogi kapitałowe w zakresie funduszy własnych Grupy na pokrycie ryzyka związanego 
z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych; na podstawie 
indywidualnego zalecenia KNF dla Getin Noble Banku S.A. z grudnia 2020 roku, Grupa zobowiązana 
jest utrzymywać dodatkowy wymóg kapitałowy na poziomie 1,35 pp. ponad wartość łącznego 
współczynnika kapitałowego oraz 1,01 pp. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, 

 bufor zabezpieczający na poziomie 2,5 pp. w zakresie współczynnika kapitałowego opartego o 
kapitał Tier 1 (CET 1) oraz łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) – wynikający z przepisów 
Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym 
i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, obowiązujący w tej wysokości od 1 stycznia 
2019r. 

Od dnia 19 marca 2020 roku przestał obowiązywać banki bufor ryzyka systemowego na poziomie 3%, 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 roku uchylono Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 18 marca 2020 roku. 

Od dnia 1 stycznia 2016r. wskaźnik bufora antycyklicznego wynosi 0% łącznej kwoty ekspozycji na 
ryzyko instytucji, które posiadają ekspozycje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia 575/2013. Jego wartość obowiązuje do dnia 
poprzedzającego dzień, od którego instytucja będzie obowiązana stosować wskaźnik zmieniony przez 
Ministra Rozwoju i Finansów w drodze rozporządzenia. Na dzień zatwierdzenia niniejszego dokumentu 
takie rozporządzenie nie zostało wydane. 

 

6. WPŁYW ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA COVID - 19 
 

Ekspozycje objęte narzędziami pomocowymi z tytułu COVID-19 

W 2020 roku Bank w związku z kryzysem wywołanym pandemią wprowadził dla swoich Klientów 

następujące narzędzia pomocowe: 

- w zakresie kredytów hipotecznych, samochodowych i gotówkowych, pakiet rozwiązań zawieszających 

płatności rat kapitałowych  oraz kapitałowo – odsetkowych  na okres 3 do 6 miesięcy. Propozycja 

skierowana została zarówno do Klientów indywidualnych jak i firm. Bank nie pobiera opłat za aneks 
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oraz za sporządzenie nowego harmonogramu spłat związanego z prolongatą lub karencją udzieloną w 

ramach tego pakietu ułatwień, a także wdrożył rozwiązania zapewniające obsługę wniosków bez 

konieczności wizyty w oddziale. 

- w zakresie  kredytów obrotowych odnawialnych możliwość wydłużenia okresu kredytowania do 6 

miesięcy. Propozycja skierowana została do Klientów, których termin spłaty przypada w okresie 

najbliższych 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. 

- w zakresie kredytów firmowych spłacanych w ratach możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych 

lub rat kapitałowo-odsetkowych  kredytów spłacanych w ratach na okres do 6 miesięcy z 

automatycznym wydłużeniem o ten sam okres terminu spłaty kredytu. Na koniec okresu prolongaty 

Bank może na wniosek Klienta dokonać kapitalizacji naliczonych w tym czasie odsetek. Powiększą one 

kapitał pozostały do spłaty, a ich płatność zostanie rozłożona na kolejne raty. 

Powyższe rozwiązania miały charakter moratorium pozaustawowego w rozumieniu wytycznych 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie ustawowych i pozaustawowych moratoriów na 

spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19. 

Od dnia 23 czerwca 2020 roku w oparciu o wprowadzone przepisy ustawowe wynikające z tzw. Tarczy 

antykryzysowej 4.0 Bank udostępnił klientom, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 

dniu 13 marca 2020 roku możliwość skorzystania z zawieszenia umowy kredytowej na okres do 3 

miesięcy, bez naliczania w tym czasie odsetek za korzystanie z kapitału (moratorium ustawowe).  

Od dnia 13 stycznia 2021 w związku z wprowadzonym „stanowiskiem banków w zakresie ujednolicenia 

zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku                       

z reaktywacją Wytycznych EBA” (tzw. Moratorium EBA) zaktualizowano istniejące procesy narzędzi 

pomocowych dla klienta niedetalicznego. 

 

6.1  INFORMACJE ILOŚCIOWE  

 

W poniższych tabelach zaprezentowano szczegółowe informacje ilościowe o ekspozycjach objętych 

działaniami, określonymi w Wytycznych EBA/GL/2020/07 dotyczących ustawowych i pozaustawowych 

moratoriów na spłaty kredytów, stosowanymi w związku z kryzysem wywołanym przez COVID-19. 

Informacje zostały podane w tysiącach złotych według stanu na 30.06.2021r. 
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Wzór 1: Kredyty i zaliczki objęte moratoriami ustawowymi i pozaustawowymi 

 

 

  a b c d e f g 

  

Wartość bilansowa brutto 

  

  Obsługiwane Nieobsługiwane 

  

    w tym: 
ekspozycje 
objęte 
działaniami 
restrukturyza-
cyjnymi 

w tym: 
instrumenty, w 
przypadku 
których nastąpił 
znaczny wzrost 
ryzyka 
kredytowego od 
momentu ich 
początkowego 
ujęcia, lecz które 
nie są dotknięte 
utratą wartości 
ze względu na 
ryzyko kredytowe 
(faza 2) 

  w tym: 
ekspozycje 
objęte 
działaniami 
restrukturyza-
cyjnymi 

w tym: istnieje małe 
prawdopodobieństwo 
wywiązania się z 
zobowiązania, ale 
zobowiązanie nie jest 
przeterminowane 
albo jest 
przeterminowane 
< = 90 dni 

1 Kredyty i zaliczki objęte moratorium     6 283 232    4 744 600           397 737               1 458 803       1 538 632         1 243 794                          384 153 

2 w tym: gospodarstwa domowe     5 857 811    4 411 303           381 212               1 346 982       1 446 508         1 166 458                          371 186 

3 w tym: zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi     3 920 419    2 990 010          273 934                  819 039          930 409            845 702                          272 895 

4 w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe        397 280       307 489              15 567                  107 257            89 791              76 732                            12 768 

5 w tym: małe i średnie przedsiębiorstwa        397 215       307 437             15 567                  107 257            89 778              76 732                            12 768 

6 w tym: zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi           34 300         18 571               1 638                    17 691            15 729              13 275                                 989 
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Wzór 1: Kredyty i zaliczki objęte moratoriami ustawowymi i pozaustawowymi cd. 

 

   h i j k l m n o 

   

Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka 
kredytowego 

Wartość 
bilansowa brutto 

   

  Obsługiwane Nieobsługiwane Wpływy do 
ekspozycji 
nieobsługiwanych 

   

    w tym: 
ekspozycje 
objęte 
działaniami 
restrukturyza-
cyjnymi 

w tym: 
instrumenty, 
w przypadku 
których 
nastąpił 
znaczny 
wzrost ryzyka 
kredytowego 
od momentu 
ich 
początkowego 
ujęcia, lecz 
które nie są 
dotknięte 
utratą 
wartości ze 
względu na 
ryzyko 
kredytowe 
(faza 2) 

  w tym: 
ekspozycje 
objęte 
działaniami 
restrukturyza-
cyjnymi 

w tym: istnieje małe 
prawdopodobieństwo 
wywiązania się z 
zobowiązania, ale 
zobowiązanie nie jest 
przeterminowane 
albo jest 
przeterminowane 
< = 90 dni 

  

1 Kredyty i zaliczki objęte moratorium       (717 761)       (183 700)           (35 956)         (148 874)       (534 061)         (383 667)                       (118 866)                      174 015 

2 w tym: gospodarstwa domowe       (684 965)       (178 554)           (35 778)         (145 628)       (506 411)         (363 090)                       (112 408)                      167 101 

3 w tym: zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi       (306 383)         (63 672)           (23 571)            (56 523)       (242 711)         (220 519)                         (68 320)                         46 278 

4 w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe         (31 870)           (5 028)                (170)              (3 187)         (26 842)           (20 411)                            (6 446)                         6 329 

5 w tym: małe i średnie przedsiębiorstwa         (31 869)           (5 027)                (170)             (3 187)         (26 842)           (20 411)                            (6 446)                           6 329 

6 w tym: zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi           (3 330)               (807)                 (21)                 (798)           (2 523)             (2 106)                              ( 283)                              213 
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Wzór 2: Podział kredytów i zaliczek objętych moratoriami ustawowymi i pozaustawowymi według rezydualnego terminu moratoriów 

 

  
a b c d e f g h i 

  

Liczba 
dłużników 

Wartość bilansowa brutto Rezydualny termin moratoriów 

  
    <= 3 miesiące > 3 miesiące 

<= 6 miesięcy 
> 6 miesięcy 

<= 9 miesięcy 
> 9 miesięcy 

<= 12 miesięcy 
> 1 rok 

  

    w tym: 
moratoria 
ustawowe 

w tym: 
wygasłe 

          

1 Kredyty i zaliczki objęte moratorium (przyznane)        35 950     6 283 232          167 576  6 141 949              141 283                          0                          0                              0              0 

2 w tym: gospodarstwa domowe       5 857 811          167 576  5 793 517                64 294                         0                          0                              0              0 

3 w tym: zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi       3 920 419         127 273  3 882 294                38 125                         0                          0                              0              0 

4 w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe           397 280                      0      335 233                62 047                         0                          0                              0              0 

5 w tym: małe i średnie przedsiębiorstwa           397 215                      0      335 168                62 047                         0                          0                              0              0 

6 w tym: zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi             34 300                      0        24 094                10 206                         0                          0                              0              0 
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Wzór 3: Nowo udzielone kredyty i zaliczki w ramach nowych programów gwarancji publicznych wprowadzanych w odpowiedzi na kryzys spowodowany przez                 

COVID -19 

 

 

 

  
a b c d 

  

Wartość bilansowa brutto Maksymalna uznawalna 
kwota gwarancji 

Wartość bilansowa brutto 

  

  w tym: 
restrukturyzowane 

Otrzymane gwarancje 
publiczne 

Wpływy do ekspozycji 
nieobsługiwanych 

1 Kredyty i zaliczki objęte moratorium (przyznane) 68 411 - 55 999 0 

2 w tym: gospodarstwa domowe -   - 

3 w tym: zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi -   - 

4 w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe 68 411           -            55 999 - 

5 w tym: małe i średnie przedsiębiorstwa 68 411   - 

6 w tym: zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi 1 570   - 
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7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
 

Zarząd Getin Noble Banku oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy ustalenia zawarte w niniejszym 
dokumencie są adekwatne do stanu faktycznego, a stosowane systemy zarządzania ryzykiem są 
odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Getin Noble Banku S.A. oraz Grupy. 

 

 

 


