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POLITYKA INFORMACYJNA W PKO BP FINAT SP. Z O.O. 
 

 
§ 1 

 
1. PKO BP Finat sp. z o.o. (Spółka) jako krajowa instytucja płatnicza, której działalność w tym zakresie 

nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego, prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, 
uwzględniającą potrzeby jej udziałowców oraz klientów („Polityka”). 

2. Stosowanie Polityki ma na celu zapewnienie rzetelnej, zrozumiałej i kompletnej informacji o Spółce. 
3. Spółka realizując politykę informacyjną kieruje się zasadami ładu korporacyjnego oraz zapewnia 

ochronę informacji. 
 
 

§ 2 
Polityka informacyjna Spółki realizowana jest przez Zarząd oraz właściwe jednostki organizacyjne Spółki na 
następujących zasadach: 

1) Departament Prawno-Organizacyjny wspiera działania Spółki w zakresie relacji z udziałowcami oraz 
odpowiada za kontrole zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami 
rynkowymi przekazywanych informacji, 

2) Departament Sprzedaży i Marketingu odpowiada za komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, 
jakość i merytoryczność przekazywanych informacji, formę i sposób przekazu informacji o Spółce 
oraz za relacje Spółki z klientami oraz przedstawicielami mediów,  

3) Biuro Bezpieczeństwa czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych, zarządza bezpieczeństwem 
informacji oraz koordynuje plany ciągłości działania Spółki. 

 
 

§ 3 
1. Spółka udostępnia informacje wymagane przepisami prawa w terminach wynikających z odpowiednich 

regulacji, w szczególności z kodeksu spółek handlowych, ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o 
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi .  

2. Podstawowe informacje o Spółce, skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz aktualne informacje oraz 
wydarzenia widnieją na stronie internetowej Spółki: www.finat.pl. 

 
 

§ 4 
1. Obowiązkiem Spółki jest zapewnienie udziałowcom możliwości uzyskania rzetelnych i kompletnych 

informacji w ramach obowiązujących przepisów prawa. 
2. Spółka zapewnia udziałowcom równy dostęp do informacji oraz dwustronną komunikację w ramach 

której udziałowcy mogą wypowiadać się, składać wnioski o udzielenie informacji oraz wykonywać prawo 
głosu w trakcie zgromadzenia wspólników. 

3. Spółka niezwłocznie, w określonych przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi trybie i 
terminach, przekazuje informacje o których mowa w niniejszym paragrafie. 

 
 

§ 5 
1. Spółka, w zakresie swoich obowiązków, udziela odpowiedzi na pytania klientów w sposób określony w 

regulacjach wewnętrznychoraz umowach. 
2. Tryb i terminy udzielania informacji, o których mowa w ust.1 uzgadniane są każdorazowo indywidualnie 

z klientem przez Departament Rozwoju i Projektów. 
3. Klienci zainteresowani współpracą ze Spółką mogą kontaktować się w następujący sposób: 

1) w formie pisemnej na adres: PKO BP Finat sp. z o.o. ul. Chmielna 89, 00-805 Warszawa 
2) telefonicznie pod numerem telefonu: 22 342 98 98  
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@finat.pl 
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§ 6 
Polityka podlega corocznemu przeglądowi i aktualizacji dokonywanej przez Departament Prawno 
Organizacyjny. 
 
 

§ 7 
Niniejsza Polityka informacyjna jest wprowadzana uchwałą Zarządu Spółki. 


