
ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI PODLEGAJĄCYCH
WZAJEMNEMU UZNAWANIU

1. Przyjmowanie od ludności depozytów i innych środków podlegających zwrotowi

2. Udzielanie kredytów, w tym między innymi: kredyt konsumencki, kredyt hipoteczny, faktoring z
regresem lub bez, finansowanie transakcji handlowych (w tym forfeiting).

3. Leasing finansowy

4. Usługi transferu środków pieniężnych

5. Emisja i administrowanie środkami płatności (np. kartami kredytowymi, czekami podróżnymi,
czekami bankierskimi)

6. Gwarancje i zobowiązania

7. Obrót na własny rachunek lub na rachunek klienta:

a) instrumentami rynku pieniężnego (czekami, wekslami, certyfikatami depozytowymi itp.);

b) dewizami;

c) opcjami i terminowymi umowami na instrumenty finansowe typu „futures”;

d) instrumentami stopy procentowej i wymiany walutowej; lub

e) zbywalnymi papierami wartościowymi.

8. Uczestniczenie w emisji papierów wartościowych i świadczenie usług związanych z taką emisją

9. Doradztwo dla przedsiębiorstw gospodarczych w zakresie struktury kapitałowej, strategii przemy-
słowej i kwestii z nimi związanych, jak również doradztwo i usługi dotyczące łączenia się oraz naby-
wania przedsiębiorstw gospodarczych

10. Pośrednictwo na rynku pieniężnym

11. Zarządzanie portfelem i doradztwo inwestycyjne

12. Przechowywanie i administrowanie papierami wartościowymi

13. Usługi w zakresie opiniowania kredytobiorców

14. Przechowywanie w sejfach

Usługi oraz działalność przewidziane w sekcjach A i B załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finanso-
wych (1) odnoszące się do instrumentów finansowych przewidzianych w sekcji C załącznika I do tej
dyrektywy, zgodnie z niniejszą dyrektywą, podlegają wzajemnemu uznawaniu.

(1) Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1.

ZAŁĄCZNIK II

KLASYFIKACJA POZYCJI POZABILANSOWYCH

Pozycje pełnego ryzyka:

— Gwarancje mające charakter substytutu kredytu,

— Kredytowe instrumenty pochodne

— Akcepty,

— Poręczenia wekslowe, gdy na wekslu nie jest podpisana inna instytucja kredytowa,

— Transakcje z prawem regresu,

— Akredytywy zabezpieczające mające charakter substytutu kredytu,

— Rzeczywiste terminowe transakcje zakupu aktywów,

— Depozyty termin/termin,
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— Niespłacona część nie w pełni pokrytych akcji i papierów wartościowych,

— Umowy sprzedaży aktywów z prawem odkupu w rozumieniu art. 12 ust. 3 i 5 dyrektywy
86/635/EWG, oraz

— Inne pozycje obciążone pełnym ryzykiem.

Pozycje średniego ryzyka:

— Akredytywy dokumentowe otwarte i potwierdzone (patrz także: „pozycje umiarkowanego ryzyka”),

— Gwarancje jakości odsprzedawanych aktywów i gwarancje zapłaty odszkodowania (w tym gwarancje
przetargowe, gwarancje dobrego wykonania umowy, gwarancje zapłaty cła i gwarancje zapłaty
podatku) oraz inne gwarancje niemające charakteru substytutu kredytu,

— Akredytywy zabezpieczające niemające charakteru substytutu kredytu,

— Niewykorzystane zobowiązania kredytowe (zobowiązania udzielenia kredytu, zakupu papierów wartoś-
ciowych, udzielenia gwarancji lub udzielenia akceptu) z pierwotnym terminem zapadalności powyżej
jednego roku,

— Odnawialne gwarancje emisji weksli krótkoterminowych (NIF) i średnioterminowych (RUF), oraz

— Inne pozycje obciążone średnim ryzykiem zgodnie z tym, co zostało zgłoszone Komisji.

Pozycje umiarkowanego ryzyka:

— Akredytywy dokumentowe, przy których wysyłka towaru stanowi zabezpieczenie akredytywy, oraz
inne instrumenty, które wygasają z chwilą realizacji transakcji będącej ich podstawą,

— Niewykorzystane zobowiązania kredytowe (zobowiązania udzielenia kredytu, zakupu papierów wartoś-
ciowych, udzielenia gwarancji lub udzielenia akceptu) z pierwotnym terminem zapadalności do jednego
roku, których nie można bezwarunkowo wypowiedzieć w każdej chwili bez uprzedzenia lub które nie
umożliwiają w sposób efektywny automatycznego unieważnienia wskutek pogorszenia wiarygodności
kredytowej kredytobiorcy, oraz

— Inne pozycje obciążone umiarkowanym ryzykiem zgodnie z tym, co zostało zgłoszone Komisji.

Pozycje niskiego ryzyka:

— Niewykorzystane zobowiązania kredytowe (zobowiązania udzielenia kredytu, zakupu papierów wartoś-
ciowych, udzielenia gwarancji lub udzielenia akceptu), które można bezwarunkowo wypowiedzieć w
każdej chwili bez uprzedzenia lub które umożliwiają w sposób efektywny automatyczne unieważnienie
wskutek pogorszenia wiarygodności kredytowej kredytobiorcy Detaliczne linie kredytowe można uznać
za bezwarunkowo odwoływalne, jeśli warunki pozwolą instytucji kredytowej na unieważnienie ich w
pełnym zakresie dopuszczalnym w ramach ustawodawstwa w zakresie ochrony praw konsumenta i
kwestii z tym związanych, oraz

— Inne pozycje obciążone niskim ryzykiem zgodnie z tym, co zostało zgłoszone Komisji.

ZAŁĄCZNIK III

TRAKTOWANIE RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA DLA
INSTRUMENTÓW POCHODNYCH, TRANSAKCJI Z

PRZYRZECZENIEM ODKUPU, TRANSAKCJI UDZIELENIA LUB
OTRZYMANIA POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB

TOWARÓW, TRANSAKCJI Z DŁUGIM TERMINEM ROZLICZENIA I
TRANSAKCJI Z OPCJĄ UZUPEŁNIENIA ZABEZPIECZENIA

KREDYTOWEGO

Część 1: Definicje

Dla celów niniejszego załącznika stosuje się następujące definicje:

Pojęcia ogólne
1. Ryzyko kredytowe kontrahenta (CCR) oznacza ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

transakcji przed ostatecznym rozliczeniem przepływów środków pieniężnych związanych z tą
transakcją.

2. Kontrahent centralny oznacza podmiot, który w sensie prawnym działa pomiędzy kontrahentami
umów będących w obrocie na jednym lub większej liczbie rynków finansowych, stając się nabywcą
dla każdego sprzedawcy i sprzedawcą dla każdego nabywcy.
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