Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής
ή διακοπής της παροχής ενός δείκτη αναφοράς
Νομικό Πλαίσιο
Σύμφωνα με την παράγραφο 28 του Κανονισμού ΕΕ 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες που
χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις
ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών
2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, μια εποπτευόμενη οντότητα
(Τράπεζα) μπορεί να χρησιμοποιεί έναν δείκτη αναφοράς ή έναν συνδυασμό δεικτών αναφοράς στην
Ένωση αν ο δείκτης αυτός παρέχεται από διαχειριστή ευρισκόμενο στην Ένωση και εγγεγραμμένο στο
μητρώο του άρθρου 36 ή εάν πρόκειται για δείκτη αναφοράς που περιλαμβάνεται στο μητρώο του
άρθρου 36.
Υποχρεώσεις Εποπτευόμενης Οντότητας
Εποπτευόμενες οντότητες άλλες από τους διαχειριστές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 οι οποίες
χρησιμοποιούν δείκτη αναφοράς καταρτίζουν και διατηρούν άρτια έγγραφα σχέδια όπου καθορίζουν
τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής ή διακοπής της παροχής ενός
δείκτη αναφοράς. Όπου είναι εφικτό και ενδεδειγμένο, τα σχέδια αυτά προσδιορίζουν έναν ή
περισσότερους εναλλακτικούς δείκτες αναφοράς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς
υποκατάσταση των δεικτών αναφοράς που έπαυσαν να παρέχονται, εκθέτοντας τους λόγους για τους
οποίους οι δείκτες αυτοί αποτελούν κατάλληλη εναλλακτική λύση. Οι εποπτευόμενες οντότητες
παρέχουν στην οικεία αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος, τα εν λόγω σχέδια και κάθε επικαιροποίησή
τους και φροντίζουν να αντικατοπτρίζονται τα σχέδια στις συμβατικές σχέσεις με τους πελάτες.
Σχέδιο Δράσης
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής ή διακοπής παροχής ενός δείκτη
αναφοράς που χρησιμοποιεί η Τράπεζα, αυτή θα προβεί στις παρακάτω ενέργειες:










Θα πραγματοποιήσει μια εκτίμηση επιπτώσεων της εν λόγω αλλαγής στις εργασίες της
Τράπεζας και κυρίως στις συμβάσεις χορηγητριών προϊόντων που εξαρτώνται από τον εν λόγω
δείκτη αναφοράς και παρουσιάζουν ληκτότητα μετά την καταληκτική ημερομηνία αλλαγής ή
διακοπή
Θα εξετάσει το υφιστάμενο εκείνη τη στιγμή νομικό πλαίσιο και τις προβλέψεις σχετικά με
τους δείκτες αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Θα λάβει υπόψη Οδηγίες και Κατευθυντήριες Γραμμές από τους Ευρωπαϊκούς Αρμόδιους
φορείς ή από τον Διαχειριστή του χρησιμοποιούμενου δείκτη αναφοράς
Θα επιζητήσει σχετικές λύσεις σε συνεννόηση με την Έδρα στην Τουρκία μέσω
αναγνωρισμένων διαχειριστών του μητρώου του άρθρου 16 του Κανονισμού ΕΕ 2016/1011 ή
ισοδύναμου δείκτη τρίτης χώρας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 30 του
κανονισμού
Θα επικυρώσει σχετική αλλαγή δείκτη αναφοράς με Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
Θα ενημερώσει τους επηρεαζόμενους πελάτες τις Τράπεζας μέσω σχετικώ ανακοινώσεων στα
καταστήματα της και στον επίσημο ιστότοπο της
Θα επικαιροποιήσει σχετικά τις συμβατικές σχέσεις της με τους πελάτες της όπου απαιτείται
Επικαιροποίηση

Το παρόν σχέδιο θα ανανεώνεται όταν λαμβάνει χώρα σχετική αλλαγή του δείκτη αναφοράς και θα
δημοσιεύεται στον επίσημο ιστότοπο της Τράπεζας.

Action Plan in the event that a benchmark materially
changes or ceases to be provided.
Legal framework
In accordance with paragraph 28 of EU Regulation 2016/1011 on the indicators used as benchmarks in
financial instruments and financial contracts or for measuring the return on investment funds, and
amending Directives 2008/48 / EC and 2014/17 / EU and Regulation (EU) No. 596/2014, a supervised
entity (Bank) may use a benchmark or a combination of benchmarks in the Union if that benchmark is
provided by a manager located in the Union and listed in the Article 36 register or if it is a benchmark
included in the register of Article 36.
Supervised Entity Obligations
Supervised entities other than those referred to in paragraph 1 using a benchmark shall draw up and
maintain sound document plans specifying the actions to be taken in the event of a significant change
or interruption of the provision of a benchmark. Where appropriate, these plans identify one or more
alternative benchmarks that may be used to replace the benchmarks that have ceased to be provided,
stating the reasons why these benchmarks are a suitable alternative. The supervised entities shall
provide the relevant competent authority upon request, with such plans and any updates thereof and
shall ensure that the plans are reflected in the contractual relationships with customers.
Action Plan
According to the law, in the event of a significant change or discontinuance of a reference index used
by the Bank, the Bank will proceed with the following actions:










Conduct an impact assessment of this change on the Bank's operations and in particular on
the sponsorship contracts that are subject to that benchmark and are due after the
changeover or termination date
Examine the current legal framework and forecasts on benchmarks in the European Union at
that time
Take into account Guidelines and Guidelines from the European Competent Bodies or the
Administrator of the benchmark usesd
Seek relevant solutions in consultation with Headquarters in Turkey through recognized
managers of the register of Article 16 of EU Regulation 2016/1011 or equivalent third country
index under the conditions of Article 30 of the Regulation
Ratify a relevant benchmark change by decision of the Governing Board
Notify affected customers of the Bank through relevant announcements in its branches and
on its official website
It will update its contractual relationships with its clients where appropriate
Update

This plan will be updated when a relative change in the benchmark occurs and will be published on the
Bank's official website.

