Szanowni Państwo,
w dniu 5 marca 2021r. brytyjski organ nadzoru Financial Conduct Authority (FCA) potwierdził, że z dniem 31 grudnia
2021 roku administrator - ICE Benchmark Administration (następca British Bankers' Association, (BBA)) - całkowicie
zaprzestanie opracowywania wybranych wskaźników referencyjnych, w tym także LIBOR CHF wykorzystywanego
w przypadku Państwa umowy kredytowej do wyznaczania oprocentowania. Oznacza to, iż po tej dacie wskaźnik
referencyjny LIBOR CHF nie będzie przyjmował nowych wartości.
W związku z powyższym komunikatem FCA Komisja Europejska, na mocy uprawnień wynikających z
rozporządzenia BMR1, wydała rozporządzenie wykonawcze2 na mocy którego, od 1 stycznia 2022 roku, wskaźnik
SARON Compound Rate (dalej: SARON Compound) zastąpi LIBOR CHF we wszystkich rodzajach umów
finansowych zawartych na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowo Komisja Europejska wyznaczyła wartość tzw.
Korekty, której celem jest zniwelowanie różnicy pomiędzy wartościami LIBOR CHF i SARON Compound
obserwowanymi historycznie.
Poniższa tabela prezentuje zasady zamiany wskaźników oraz odpowiednio przypisane wartości Korekty
Wyrównawczej w stosunku do wskaźników stosowanych w umowach kredytów Banku:

Dotychczasowy wskaźnik

Wskaźnik referencyjny SARON

Wartość Korekty

referencyjny LIBOR CHF

Compound obowiązujący od

Wyrównawczej

01.01.2022r. zgodnie z treścią
Rozporządzenia KE
LIBOR CHF 1M

SARON 1 month Compound Rate

- 0,0571 punktu procentowego

(SAR1MC)
LIBOR CHF 3M

SARON 3 months Compound Rate

0,0031 punktu procentowego

(SAR3MC)
LIBOR CHF 6M

SARON 3 months Compound Rate

0,0741 punktu procentowego

(SAR3MC)
LIBOR CHF 12M

SARON 3 months Compound Rate

0,2048 punktu procentowego

(SAR3MC)
Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej jest aktem prawa bezpośrednio obowiązującym we wszystkich
krajach członkowskich. W związku z powyższym wskazany w nim wskaźnik alternatywny oraz Korekta będą miały
zastosowanie do wszystkich umów kredytów, których oprocentowanie oparte jest o stawkę LIBOR CHF i które nie
zawierają innych postanowień regulujących kwestię zaprzestania publikacji wskaźnika LIBOR CHF.
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Rozporządzenie o Wskaźnikach (BMR) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie
indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników fun duszy
inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 oraz Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2021/168 z dnia 10 lutego 2021r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wyłączenia
dotyczącego niektórych walutowych wskaźników referencyjnych spot państw trzecich i wyznaczenia zamienników niektórych wskaźni ków
referencyjnych, których opracowywania się zaprzestaje oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012
2
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2021/1847 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla
niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR).

