
Przy wyliczaniu potencjalnego zaangażowania narażonego na ryzyko kredytowe w przyszłości
zgodnie z powyższym wzorem, umowy doskonale dopasowane objęte umową kompensowania
można uwzględnić jako pojedynczą umowę z referencyjną kwotą kapitału o równowartości
wpływów netto. Umowy doskonale dopasowane stanowią terminowe umowy wymiany walutowej
lub inne umowy podobne, dla których referencyjna kwota kapitału stanowi równowartość prze-
pływów środków pieniężnych, o ile rozliczenie tych przepływów przypada na tę samą datę waluty i
nastąpi w całości lub częściowo w tej samej walucie.

Przy stosowaniu części 4 w ramach czynności a):

— umowy doskonale dopasowane objęte umową kompensowania można uwzględnić jako poje-
dynczą umowę z referencyjną kwotą kapitału o równowartości wpływów netto; referencyjne
kwoty kapitału mnoży się przez wskaźniki procentowe wymienione w tabeli 3, oraz

— wskaźniki procentowe mające zastosowanie do wszelkich innych umów objętych umową
kompensowania można pomniejszyć zgodnie z tabelą 6:

TABELA 6

Pierwotny termin płatności (1) Umowy stopy procentowej Umowy wymiany walutowej

Do jednego roku 0,35 % 1,50 %

Od jednego roku do dwóch lat 0,75 % 3,75 %

Dodatek za każdy następny rok 0,75 % 2,25 %

(1) W przypadku umów stopy procentowej instytucje kredytowe, za zgodą właściwych organ, mogą stosować termin płatności bądź
pierwotny, bądź rzeczywisty.

ZAŁĄCZNIK IV

RODZAJE INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

1. Umowy stopy procentowej:

a) jednowalutowe transakcje swapowe na stopach procentowych;

b) transakcje zamiany stopy bazowej;

c) terminowe umowy stopy procentowej;

d) terminowe umowy na stopy procentowe typu „futures”;

e) zakupione opcje stopy procentowej; oraz

f) inne umowy o podobnym charakterze.

2. Umowy wymiany walutowej i umowy dotyczące złota:

a) transakcje zamiany walutowo-procentowe;

b) terminowe umowy walutowe;

c) terminowe umowy giełdowe na waluty typu „futures”;

d) zakupione opcje walutowe;

e) inne umowy o podobnym charakterze; oraz

f) umowy dotyczące złota o charakterze podobnym do lit. a)-e).

3. Umowy podobne do wymienionych w ust. 1 lit. a)-e) oraz w ust. 2 lit. a)-d) dotyczące innych aktywów
bazowych lub indeksów. Należą do nich, jako minimum, wszystkie instrumenty określone w ust. 4-7, 9
i 10 sekcji C załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE niewymienione w ust. 1 lub 2.
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