
Kategoria zdarzenia Definicja

Klienci, produkty i praktyki operacyjne Straty wynikające z niewywiązania się z obowiązków zawodowych
względem konkretnych klientów, będące skutkiem działań nieumyślnych
lub zaniedbania (w tym wymagań fiducjarnych i stosownego zacho-
wania) lub też związane z charakterem bądź konstrukcją produktu

Szkody związane z aktywami rzeczowymi Straty powstałe na skutek straty lub szkody w aktywach rzeczowych na
skutek klęski żywiołowej lub innych wydarzeń

Zakłócenie działalności gospodarczej i
awaria systemów

Straty powstałe na skutek zakłócenia działalności gospodarczej lub
awarii systemów

Wykonanie transakcji, dostawa i
zarządzanie procesami operacyjnymi

Straty powstałe na skutek nieprawidłowego rozliczenia transakcji lub
wadliwego zarządzania procesami operacyjnymi oraz wynikłe ze
stosunków z kontrahentami i sprzedawcami

ZAŁĄCZNIK XI

TECHNICZNE KRYTERIA PRZEGLĄDU I OCENY DOKONYWA-
NYCH PRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY

1. Oprócz ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego przegląd oraz ocena przeprowadzone przez
właściwe organy zgodnie z art. 124 zawierają następujące elementy:

a) wyniki testu warunków skrajnych przeprowadzonego przez instytucje, które stosują metody IRB;

b) stopień narażenia na ryzyko koncentracji, a także zarządzanie nimi przez instytucje kredytowe, w
tym zgodność z wymogami określonymi w art. 108-118;

c) pewność, dopasowanie i sposób zastosowania zasad i procedur wdrożonych przez instytucje kredy-
towe w celu zarządzania ryzykiem rezydualnym związanym z użyciem uznanych technik ograni-
czania ryzyka kredytowego;

d) stopień, w jakim fundusze własne instytucji kredytowej są adekwatne do należności, które zostały
poddane sekurytyzacji, ze względu na istotę ekonomiczną transakcji, w tym stopień zrealizowanego
transferu ryzyka.

e) stopień narażenia instytucji kredytowych na ryzyka utraty płynności oraz zarządzanie nimi przez
instytucje kredytowe.

f) wpływ efektów dywersyfikacji oraz wskazanie, w jaki sposób efekty te zostały uwzględnione w
systemie pomiaru ryzyka; oraz

g) wyniki testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez instytucje korzystające z modelu
wewnętrznego do obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego zgodnie z
załącznikiem V do dyrektywy2006/…/WE.

2. Właściwe organy sprawdzają, czy instytucja kredytowa nie zapewniła ukrytego wsparcia programowi
sekurytyzacji. Jeśli dowiedziono, że takie wsparcie miało charakter częstszy niż jednorazowy, właściwe
organy podejmują stosowne środki, uznając za prawdopodobne, że dana instytucja kredytowa będzie
wspierać program sekurytyzacji również w przyszłości, nie osiągając tym samym istotnego transferu
ryzyka.

3. W celu dokonania ustaleń, o których mowa w art. 124 ust. 3, właściwe organy rozważają, czy aktuali-
zacje wartości i rezerwy dokonane w odniesieniu do pozycji/pakietów objętych portfelem handlowym
zgodnie z dyrektywą 2006/…/WE załącznik VII część B umożliwiają instytucji kredytowej działającej w
normalnych warunkach rynkowych sprzedanie lub zabezpieczenie w krótkim czasie swoich pozycji bez
ponoszenia znaczących strat.
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