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Opis

Informacije koje su nadležna tijela dužna dostaviti

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

020

030

Odredbe

Članak 201.
stavak 2.

30. 6. 2021.

Objava popisa financijskih
institucija koje su priznati
pružatelji nematerijalne kreditne
zaštite ili smjernica za
određivanje tih financijskih
institucija

Nadležna tijela objavljuju i održavaju popis financijskih
Popis financijskih
institucija koje su priznati pružatelji nematerijalne kreditne
institucija ili smjernica za
zaštite u skladu s člankom 201. stavkom 1. točkom (f) Uredbe njihovo određivanje
(EU) br. 575/2013 ili smjernice za određivanje takvih priznatih
pružatelja nematerijalne kreditne zaštite

Odluka o provedbi Uredbe (EU) br.
575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i
izvanbilančnih stavki te izračunavanja
regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva
(NN, br. 160/2013., 140/2015., 113/2016.,
87/2018. i 53/2021.)

Opis primjenjivih bonitetnih
zahtjeva

Nadležna tijela objavljuju opis primjenjivih bonitetnih zahtjeva
zajedno s popisom priznatih financijskih institucija ili
smjernicama za određivanje tih financijskih institucija

Opis bonitetnih zahtjeva
koje primjenjuje nadležno
tijelo

Odluka o provedbi Uredbe (EU) br.
575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i
izvanbilančnih stavki te izračunavanja
regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva
(NN, br. 160/2013., 140/2015., 113/2016.,
87/2018. i 53/2021.)

040

Članak 227. Uvjet za primjenu korektivnog
stavak 2.
faktora od 0 %
točka (e)

Prema složenoj metodi financijskog kolaterala institucije
mogu primijeniti korektivni faktor od 0 % ako se namira
transakcije izvršava kroz sustav namire dopušten za takve
vrste transakcija

Detaljan opis načina na
koji nadležno tijelo
utvrđuje da je sustav
namire dopušten

–
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Članak 227. Uvjet za primjenu korektivnog
stavak 2.
faktora od 0 %
točka (f)

Prema složenoj metodi financijskog kolaterala institucije
mogu primijeniti korektivni faktor od 0 % ako je dokumentacija
koja se odnosi na sporazum ili transakciju standardna
dokumentacija koja se na tržištu koristi za repo transakcije ili
transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira drugoj
ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane

Specifikacija
dokumentacije koja se
smatra standardnom
tržišnom dokumentacijom

–
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Članak 229. Načela vrednovanja za kolateral
stavak 1.
u obliku nekretnine u skladu s
IRB pristupom

U državama članicama koje su zakonima ili podzakonskim
propisima utvrdile stroge kriterije za procjenu hipotekarne
vrijednosti nekretninu može procijeniti neovisni procjenitelj po
vrijednosti jednakoj ili nižoj od hipotekarne vrijednosti

Kriteriji navedeni u
nacionalnom
zakonodavstvu za
procjenu hipotekarne
vrijednosti

–

1

