
Treść warunków prowadzenia działalności wydanych w decyzji 

Komisji Nadzoru Finansowego dla Ikano Bank AB (publ)             

w dniu 21 lipca 2015 roku 

 

1. Ikano Bank AB (publ) w związku ze świadczeniem usług bankowych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział jest obowiązany przed zawarciem umowy          
i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez 
klienta, poinformować klienta o: 

1) fakcie, iz Ikano Bank AB (publ) jest instytucją kredytową utworzoną za 
zezwoleniem właściwych władz nadzorczych Szwecji i mającą swoją siedzibę w 
Szwecji, prowadzącą swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
przez oddział, nadzorowaną przez właściwe władze nadzorcze Szwecji                  
i nienadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, z zastrzeżeniem art. 
141c ust. 2 i 141a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 128), 

2) danych teleadresowych umożliwiających klientowi bezpośredni - fizyczny 
kontakt z oddziałem Ikano Bank AB (publ) w Polsce, 

3) miejscu przechowywania i przetwarzania przez Ikano Bank AB (publ) 
informacji stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo bankowe oraz odpowiednich regulacjach prawa szwedzkiego 
dotyczących ochrony i zasad udostępniania tych informacji, 

4) treści niniejszej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, 
5) możliwości wnioskowania, o inne informacje, o których mowa w warunku      

nr 2.  
 

2. Niezależnie od informacji przekazywanych w związku z warunkiem nr 1 Ikano Bank 
AB (publ) w związku ze świadczeniem usług bankowych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział, na wniosek klienta jest obowiązany przed 
zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny            
i potwierdzony przez klienta, poinformować klienta o: 

1) regulacjach prawnych dotyczących działalności Ikano Bank AB (publ) oraz 
jego oddziału w Polsce, jak również sposobie, w jaki można uzyskać dostęp do 
tych regulacji, 

2) kodeksach dobrych praktyk, którym podlega Ikano Bank AB (publ), wraz ze 
wskazaniem miejsca ich publikacji. 
 

3. Ikano Bank AB (publ) przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez oddział zobowiązany jest zapewnić, aby stosowane przekazy reklamowe 
lub marketingowe nie wprowadzały ich odbiorców w błąd co do informacji, o których 
mowa w warunkach nr 1 i 2. 
 

4. Informacje, o których mowa w warunkach nr 1 i 2, Ikano Bank AB (publ) jest 
obowiązany udostępnić w sposób zapewniający zapoznanie się przez klienta z tymi 
informacjami, w szczególności:  

1) w miejscu, w którym świadczona jest usługa, 
2) w miejscu zawarcia umowy, 
3) na swojej stronie internetowej, 
4) w dokumentach informacyjnych dostarczonych klientowi. 

 
5. W celu wykonania warunku nr 4 Ikano Bank AB (publ) zapewni w szczególności, aby 

w materiałach prezentujących ofertę jego oddziału na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym na stronach internetowych, informacje, o których mowa w warunku 1 



pkt 1) były przedstawione za pomocą liter i znaków nie mniejszych i nie mniej 
czytelnych niż największe i najbladziej czytelne litery i znaki użyte do prezentacji 
oferty. 

 
6. Ikano Bank AB (publ), przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez oddział, zobowiązany jest powstrzymywać się od wykorzystywania 
ewentualnej przewagi konkurencyjnej na rynku usług bankowych w Polsce, powstałej 
na skutek działania mechanizmów niemających charakteru rynkowego,                          
a w szczególności na skutek niestosowania się do funkcjonujących na rynku usług 
bankowych w Polsce zasad prowadzenia działalności bankowej, wynikających                  
z regulacji i rekomendacji nadzorczych. 
 

7. Ikano Bank AB (publ), przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez oddział, zobowiązany jest zapewnić, aby wszelkie powództwa 
cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów 
polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych 
przez banki krajowe. 
 

8. Ikano Bank AB (publ), przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez oddział, zobowiązany jest stosować się do wskazań Komisji Nadzoru 
Finansowego dotyczących prowadzenia działalności przez ten oddział w sposób 
zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr 
konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego' a także 
zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze 
finansowym. 


