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Jesteśmy firmą, która obsługuje 300 tysięcy firm

INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
I ZARZĄDU IDEA BANK S.A. WYMOGÓW OKREŚLONYCH
W ART. 22AA USTAWY PRAWO BANKOWE
Wszyscy Członkowie Zarządu Banku spełniają wymogi wynikające z art.22 aa ustawy Prawo bankowe.
Członkowie Zarządu posiadają kompetencje do prowadzenia spraw Banku wynikające z:
1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej);
2) doświadczenia zawodowego (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji i zajmowania określonych stanowisk);
3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych funkcji.
Każdy z członków Zarządu Banku daje rękojmię należytego wykonania powierzonych mu obowiązków. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków kolegialnego Zarządu Banku dopełniają się w taki sposób, aby możliwe było zapewnienie odpowiedniego poziomu zarządzania kolegialnego w każdym obszarze
funkcjonowania Banku. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierują się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę
i weryfikację podejmowania i wykonywania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem Bankiem.
Większość Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej spełnia wszystkie wymogi wynikające z art.22 aa ustawy Prawo bankowe. Dwóch
spośród siedmiu Członków Rady Nadzorczej nie spełnia wymagań związanych z ograniczeniami liczby funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez członka zarządu lub rady nadzorczej banku, określonych w art. 22 aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe.
Członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadają kompetencje do należytego wykonywania obowiązków w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością Banku
wynikające z:
1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej);
2) doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji i zajmowania określonych stanowisk);
3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych funkcji.
Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej Banku uzupełniają się w taki sposób, iż umożliwiają zapewnienie odpowiednie poziomu kolegialnego sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami działania Banku. Każdy z członków Rady Nadzorczej daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierują się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną
ocenę i weryfikację podejmowania i wykonywania decyzji związanych z bieżącym nadzorem nad działalnością Banku.
Bank zapewnia środki niezbędne do przygotowania członków organów Banku do pełnienia przez nich funkcji i środki niezbędne do ich szkolenia.
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Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).

