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6 
OPATRENIE 

Národnej banky Slovenska 
z 31. júla 2007 

 
o evidencii majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk 

 
 
 

Národná banka Slovenska podľa § 39 ods. 15 písm. g) a § 42 ods. 2 zákona                      
č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona                     
č. 644/2006 Z. z. ustanovuje: 
 

§ 1 
 

Na účely evidencie majetku a záväzkov banky a pobočky zahraničnej banky (ďalej len 
„banka“) podľa tohto opatrenia sa rozumie 
a) majetkom 

1. peňažná pohľadávka banky vrátane jej príslušenstva,1) ktorá vznikla pri výkone 
bankovej činnosti na účet banky, účtovaná v súvahe s výnimkou peňažnej pohľadávky 
účtovanej v reálnej hodnote, (ďalej len „pohľadávka“); ak bolo plnenie dohodnuté 
v splátkach, súhrn splátok sa považuje za jedinú pohľadávku, 

2. finančný nástroj držaný do splatnosti, najmä dlhopis, zmenka a pokladničná poukážka, 
vrátane jeho príslušenstva, účtovaný v súvahe, 

3. finančný nástroj na predaj oceňovaný v obstarávacej cene, 
b) záväzkom peňažný záväzok banky účtovaný v podsúvahe, ktorý vznikol pri výkone 

bankovej činnosti na účet banky, nie je zdrojom financovania jej majetku a ak ho banka 
splní, vznikne banke právo na vrátenie tohto plnenia, 

c) zabezpečením pohľadávky, finančného nástroja držaného do splatnosti alebo finančného 
nástroja na predaj oceňovaného v obstarávacej cene 
1. záväzok tretej osoby, že bude na vyzvanie veriteľa plniť za dlžníka alebo emitenta, ak 

tento nebude plniť svoj záväzok podľa zmluvy, 
2. určená vec alebo právo, ktorými alebo z výťažku ktorých bude pohľadávka alebo 

právo na plnenie z príslušného finančného nástroja uspokojené, ak tak neurobí dlžník 
alebo emitent podľa zmluvy. 

 
§ 2 

 
(1) Vzor hlásenia o stave majetku a záväzkov Bd (ZPZ) 1-04 vrátane metodických 

vysvetliviek na jeho vypracúvanie, je uvedený v prílohe. 
 

(2) Hlásenie sa vypracúva štvrťročne, k poslednému dňu príslušného štvrťroka 
kalendárneho roka. 
 

                                                 
1) § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka. 
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(3) Hlásenie sa predkladá písomne a elektronicky prostredníctvom aplikačného 
programového systému STATUS - Zber, spracovanie a uchovávanie údajov z komerčných 
bánk poskytnutého Národnou bankou Slovenska. 
 

(4) Hlásenie sa predkladá do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúva, 
s výnimkou hlásenia vypracúvaného k poslednému dňu kalendárneho roka. 
 

(5) Hlásenie vypracúvané k poslednému dňu kalendárneho roka sa predkladá 
a) ako predbežné hlásenie, zostavené podľa predbežných údajov, známych k poslednému 

dňu kalendárneho roka, upravených o účtovné prípady účtované od 1. januára do 10. 
januára nasledujúceho kalendárneho roka, a to do 31. januára nasledujúceho kalendárneho 
roka,  

b) ako riadne hlásenie, zostavené podľa údajov z ročnej účtovnej závierky, a to do 30 
kalendárnych dní po zostavení ročnej účtovnej závierky, najskôr však od 1. marca a 
najneskôr do 10. apríla nasledujúceho kalendárneho roka a 

c) ako mimoriadne hlásenie, na základe predĺženia lehoty na vypracovanie riadnej účtovnej 
závierky správcom dane, zostavené podľa údajov k 31. decembru kalendárneho roka, 
známych k 31. marcu nasledujúceho kalendárneho roka, a to do 25. apríla nasledujúceho 
kalendárneho roka. 

 
 (6) Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, ktoré je posunuté oproti 
účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok o určitý časový úsek, lehoty na 
vypracovávanie hlásenia určené v odsekoch 4 a 5, sa predlžujú o tento časový úsek. 
 

§ 3 
 

(1) Pri znižovaní hodnoty rezerv na krytie kreditného rizika z dlhových cenných 
papierov držaných do splatnosti a rezerv na krytie kreditného rizika z pohľadávok 
vytvorených pred 1. januárom 2004, ktoré sa uskutočňuje od 1. januára 2004 podľa 
doterajších predpisov, sa postupuje podľa doterajších predpisov aj po účinnosti tohto 
opatrenia. 
 
 (2) Pri predkladaní hlásenia o stave majetku a záväzkov k 30. septembru 2007 sa 
v štvrtom štvrťroku 2007 postupuje podľa doterajšieho predpisu. 
 

§ 4 
 

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 13/2004 
o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich 
ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach (oznámenie 
č. 673/2004 Z. z.) v znení opatrenia zo 6. decembra 2005 č. 7/2005 (oznámenie 
č. 594/2005 Z. z.). 
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§ 5 

 
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2007. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ivan Šramko v. r. 
guvernér 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydávajúci útvar: odbor regulácie a metodiky 

riadenia rizík 
oddelenie regulácie bánk 
a obchodníkov s cennými 
papiermi 

tel.: +421 2 5787 3301 
fax: +421 2 5787 3452 

Vypracoval: Ing. Martin Mačuga tel.: +421 2 5787 2887 
email: martin.macuga@nbs.sk
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Metodické vysvetlivky na vypracúvanie


hlásenia o stave majetku a záväzkov Bd (ZPZ) 1-04

1. Údaje v hlásení sa uvádzajú v tisícoch slovenských korún a podľa operatívnej evidencie (vnútropodnikového účtovníctva) alebo podľa finančného účtovníctva banky. Ak je údaj nulový, v príslušnom políčku sa uvedie číslo nula.


2. V záhlaví v políčku pod názvom hlásenia označenom „Druh hlásenia:“ sa uvádza, ak ide o hlásenie k poslednému dňu kalendárneho roka, či ide o hlásenie predbežné, riadne alebo mimoriadne.


3. V časti A až G hlásenia sa uvádza čistá účtovná hodnota pohľadávok a v časti H hlásenia sa uvádza hrubá účtovná hodnota pohľadávok a záväzkov. Banka v časti A až G hlásenia uvádza pohľadávky oceňované na skupinovom základe, ktoré sú vytvárané na základe vlastného rozhodnutia banky.

4. V časti A až G hlásenia sa uvádza v riadkoch súhrnná výška pohľadávok oceňovaných na skupinovom základe. V stĺpci 9 časti H hlásenia sa výška znehodnotenia alebo rezervy v cudzej mene prepočítava na slovenské koruny kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným v deň vypracúvania hlásenia.


5. V stĺpci 10 časti H hlásenia sa hodnota zabezpečenia uvádza v nadväznosti na formu zabezpečenia majetku takto:


a)
pri zabezpečení majetku záložným právom sa uvádza vo výške aktuálneho znaleckého posudku príslušného hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, aktuálnym znaleckým posudkom sa rozumie posudok známy ku dňu zostavenia hlásenia,

b)
pri zabezpečení majetku osobným zabezpečením sa uvádza vo výške aktuálnej pohľadávky banky, alebo podľa zmluvných podmienok,

c)
pri zabezpečení majetku formou zabezpečovacieho prevodu práva je hodnota prevedeného práva nezávislá od hodnoty záväzku, ktorého splnenie zabezpečuje a preto sa hodnota zabezpečenia uvádza vo výške hodnoty prevedeného práva.

6. V stĺpci 11 časti H hlásenia sa nárokovateľná hodnota zabezpečenia uvádza v nadväznosti na formu zabezpečenia majetku takto:


a)
pri zabezpečení majetku záložným právom sa uvádza hodnota zabezpečenia, najviac do výšky aktuálnej pohľadávky banky; napríklad ak predmet zabezpečenia (záloh) má hodnotu 1 500 tis. Sk a ak dlžník nespláca svoj zostatok úveru s príslušenstvom vo výške 1 000 tis. Sk, banka si uspokojí zostatok svojej pohľadávky realizáciou svojho záložného práva predajom založenej nehnuteľnosti vo výške 1 500 tis. Sk a po uspokojení svojho nároku vo výške 1 000 tis. Sk zvyšných 500 tis. Sk vráti dlžníkovi,


b)
pri zabezpečení majetku osobným zabezpečením, napríklad štátnou zárukou, bankovou zárukou alebo ručením, sa uvádza hodnota zabezpečenia najviac do výšky aktuálnej pohľadávky banky; napríklad ak bola štátna záruka poskytnutá na celú výšku poskytnutého úveru a ak dlžník nespláca svoj zostatok úveru s príslušenstvom vo výške 1 000 tis. Sk, banka si uspokojí zostatok svojej pohľadávky (svoj nárok) z osobného zabezpečenia do výšky hodnoty nesplateného úveru,


c)
pri zabezpečení majetku formou zabezpečovacieho prevodu práva sa uvádza hodnota zabezpečenia bez ohľadu na výšku aktuálnej pohľadávky banky; ak sa však v prípade nesplácania úveru banka dohodla s dlžníkom, že sa speňaží predmet prevedeného práva a zvyšok speňaženého výťažku sa dlžníkovi vráti, pri vykazovaní hodnoty predmetu zabezpečenia sa postupuje podľa písmena a); napríklad v prípade zabezpečenia majetku formou zabezpečovacieho prevodu práva vo výške 1 500 tis. Sk a ak dlžník nespláca svoj zostatok úveru s príslušenstvom vo výške 1 000 tis. Sk, banka si uspokojí zostatok svojej pohľadávky (svoj nárok) prevedeným právom vo výške 1 500 tis. Sk v plnej výške, ak sa banka nedohodla s dlžníkom na speňažení predmetu prevedeného práva a vrátení zvyšku výťažku z neho.


7. V časti H hlásenia v riadkoch 8, 16, 24, 32, 40, 48 a 56 sa uvádza majetok, u ktorého banka identifikovala zlyhanie podľa osobitného predpisu2).


8. Súčet riadkov 13 v častiach A, B a C hlásenia sa rovná r. 44 výkazu Bilancia aktív a pasív BIL (NBS) 1-12.

V časti H hlásenia v riadkoch 1, 9 a 17 sa uvádzajú pohľadávky voči právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a fyzickým osobám, ktoré spolu tvoria pohľadávky voči klientom, v r. 43 a r. 45 výkazu Bilancia aktív a pasív BIL (NBS) 1-12.

R. 25 časti H hlásenia sa rovná r. 50 a r. 52 výkazu Bilancia aktív a pasív                  BIL (NBS) 1-12. R. 33 časti H hlásenia sa rovná r. 20 a r. 22 výkazu Bilancia aktív a pasív BIL (NBS) 1-12. R. 41 časti H hlásenia sa rovná r. 72 a r. 74 výkazu Bilancia aktív a pasív BIL (NBS) 1-12. R. 49 časti H hlásenia sa rovná r. 64 a r. 66 výkazu Bilancia aktív a pasív BIL (NBS) 1-12. 


9. Na účely výpočtu výšky znehodnotenia majetku oceňovaného na skupinovom základe sa prijaté zabezpečenia berú do úvahy. Na účely výpočtu výšky znehodnotenia majetku oceňovaného na individuálnom základe sa prijaté zabezpečenia neberú do úvahy.


10. Použité skratky


tis.- tisíc


č. r.- číslo riadku


stĺ.- stĺpec


r.- riadok

2)	§ 73 opatrenia Národnej banky Slovenska z 13. marca 2007 č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).
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PRAV OSOBA SKUP

																																Príloha k opatreniu č. 6/ 2007

		VZOR

																																Bd (ZPZ) 1-04

		Názov banky (pobočky zahraničnej banky):

		Kód banky  (pobočky zahraničnej banky):

		HLÁSENIE

		O STAVE MAJETKU A ZÁVAZKOV

																Druh hlásenia:

																Hlásenie ku dňu:

																																1/9

		Časť A																														v tis. Sk

		Č.r.		Pohľadávky oceňované na skupinovom základe		Žiadne		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Hodnota		Výška

				voči právnickým osobám		omeškanie		znehodnotenia		od 1 do 30 dní		znehodnotenia		od 31 do 90 dní		znehodnotenia		od 91 do 180 dní		znehodnotenia		od 181 do 360 dní		znehodnotenia		361 dní		znehodnotenia		pohľadávok		znehodnotenia

										vrátane				vrátane				vrátane				vrátane				a viac				celkom		celkom  v učtovníctve

																														(stĺ. 1+3+5+7+9+11)		(stĺ. 2+4+6+8+10+12)

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14





FYZ OSOBA podn SKUP

																																2/9

		Časť B																														v tis. Sk

		Č.r.		Pohľadávky oceňované na skupinovom základe		Žiadne		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Hodnota		Výška

				voči fyzickým osobám podnikateľom		omeškanie		znehodnotenia		od 1 do 30 dní		znehodnotenia		od 31 do 90 dní		znehodnotenia		od 91 do 180 dní		znehodnotenia		od 181 do 360 dní		znehodnotenia		361 dní		znehodnotenia		pohľadávok		znehodnotenia

										vrátane				vrátane				vrátane				vrátane				a viac				celkom		celkom  v učtovníctve

																														(stĺ. 1+3+5+7+9+11)		(stĺ. 2+4+6+8+10+12)

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14





FYZ OSOBA obcan SKUP

																																3/9

		Časť C																														v tis. Sk

		Č.r.		Pohľadávky oceňované na skupinovom základe		Žiadne		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Hodnota		Výška

				voči fyzickým osobám		omeškanie		znehodnotenia		od 1 do 30 dní		znehodnotenia		od 31 do 90 dní		znehodnotenia		od 91 do 180 dní		znehodnotenia		od 181 do 360 dní		znehodnotenia		361 dní		znehodnotenia		pohľadávok		znehodnotenia

										vrátane				vrátane				vrátane				vrátane				a viac				celkom		celkom  v učtovníctve

																														(stĺ. 1+3+5+7+9+11)		(stĺ. 2+4+6+8+10+12)

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14





VER SPRAVA SKUP

																																4/9

		Časť D																														v tis. Sk

		Č.r.		Pohľadávky oceňované na skupinovom základe		Žiadne		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Hodnota		Výška

				voči verejnej správe a medzinárodným organizáciám		omeškanie		znehodnotenia		od 1 do 30 dní		znehodnotenia		od 31 do 90 dní		znehodnotenia		od 91 do 180 dní		znehodnotenia		od 181 do 360 dní		znehodnotenia		361 dní		znehodnotenia		pohľadávok		znehodnotenia

										vrátane				vrátane				vrátane				vrátane				a viac				celkom		celkom  v učtovníctve

																														(stĺ. 1+3+5+7+9+11)		(stĺ. 2+4+6+8+10+12)

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14





BANKA SKUP

																																5/9

		Časť E																														v tis. Sk

		Č.r.		Pohľadávky oceňované na skupinovom základe		Žiadne		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Hodnota		Výška

				voči bankám a zahraničným bankám		omeškanie		znehodnotenia		od 1 do 30 dní		znehodnotenia		od 31 do 90 dní		znehodnotenia		od 91 do 180 dní		znehodnotenia		od 181 do 360 dní		znehodnotenia		361 dní		znehodnotenia		pohľadávok		znehodnotenia

										vrátane				vrátane				vrátane				vrátane				a viac				celkom		celkom  v učtovníctve

																														(stĺ. 1+3+5+7+9+11)		(stĺ. 2+4+6+8+10+12)

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14





FIN NASTROJE spl SKUP

																																6/9

		Časť F																														v tis. Sk

		Č.r.		Finančné nástroje držané do splatnosti		Žiadne		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Hodnota		Výška

				oceňované na skupinovom základe		omeškanie		znehodnotenia		od 1 do 30 dní		znehodnotenia		od 31 do 90 dní		znehodnotenia		od 91 do 180 dní		znehodnotenia		od 181 do 360 dní		znehodnotenia		361 dní		znehodnotenia		pohľadávok		znehodnotenia

										vrátane				vrátane				vrátane				vrátane				a viac				celkom		celkom  v učtovníctve

																														(stĺ. 1+3+5+7+9+11)		(stĺ. 2+4+6+8+10+12)

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14





FIN NASTROJE predaj  SKUP

																																7/9

		Časť G																														v tis. Sk

		Č.r.		Finančné nástroje držané na predaj		Žiadne		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Omeškanie		Výška		Hodnota		Výška

				oceňované na skupinovom základe		omeškanie		znehodnotenia		od 1 do 30 dní		znehodnotenia		od 31 do 90 dní		znehodnotenia		od 91 do 180 dní		znehodnotenia		od 181 do 360 dní		znehodnotenia		361 dní		znehodnotenia		pohľadávok		znehodnotenia

										vrátane				vrátane				vrátane				vrátane				a viac				celkom		celkom  v učtovníctve

																														(stĺ. 1+3+5+7+9+11)		(stĺ. 2+4+6+8+10+12)

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14





MAJ A ZAV INDIV

																										8/9

		Časť H - začiatok																								v tis. Sk

		Č.r.		Členenie		Žiadne		Omeškanie		Omeškanie		Omeškanie		Omeškanie		Omeškanie		Celkom		Výška		Výška		Hodnota		Nárokovateľná

				majetku a záväzkov		omeškanie		od 1 do 30 dní		od 31 do 90 dní		od 91 do 180 dní		od 181 do 360 dní		361 dní		(stĺ. 1 až stĺ. 6)		znehodnotenia		znehodnotenia		zabezpečenia		hodnota

								vrátane		vrátane		vrátane		vrátane		a viac				alebo rezervy		alebo rezervy				zabezpečenia

																				celkom		v cudzej mene

																				v účtovníctve		v účtovníctve

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		1		Pohľadávky oceňované na individuálnom základe voči právnickým osobám

		2		bez identifikovaného znehodnotenia

		3		so zníženou hodnotou

		4		vo výške znehodnotenia nie viac ako 20 %

		5		vo výške znehodnotenia viac ako 20 % ale nie viac ako 50 %

		6		vo výške znehodnotenia viac ako 50 % ale nie viac ako 95 %

		7		vo výške znehodnotenia  viac ako 95 %

		8		z r. 1: zlyhané

		9		Pohľadávky oceňované na individuálnom základe voči fyzickým osobám podnikateľom

		10		bez identifikovaného znehodnotenia

		11		so zníženou hodnotou

		12		vo výške znehodnotenia nie viac ako 20 %

		13		vo výške znehodnotenia viac ako 20 % ale nie viac ako 50 %

		14		vo výške znehodnotenia viac ako 50 % ale nie viac ako 95 %

		15		vo výške znehodnotenia  viac ako 95 %

		16		z r. 9: zlyhané

		17		Pohľadávky oceňované na individuálnom základe voči fyzickým osobám

		18		bez identifikovaného znehodnotenia

		19		so zníženou hodnotou

		20		vo výške znehodnotenia nie viac ako 20 %

		21		vo výške znehodnotenia viac ako 20 % ale nie viac ako 50 %

		22		vo výške znehodnotenia viac ako 50 % ale nie viac ako 95 %

		23		vo výške znehodnotenia  viac ako 95 %

		24		z r. 17: zlyhané

		25		Pohľadávky oceňované na individuálnom základe  voči verejnej správe a medzinárodným organizáciám

		26		bez identifikovaného znehodnotenia

		27		so zníženou hodnotou

		28		vo výške znehodnotenia nie viac ako 20 %

		29		vo výške znehodnotenia viac ako 20 % ale nie viac ako 50 %

		30		vo výške znehodnotenia viac ako 50 % ale nie viac ako 95 %

		31		vo výške znehodnotenia  viac ako 95 %

		32		z r. 25: zlyhané

		33		Pohľadávky oceňované na individuálnom základe voči bankám

		34		bez identifikovaného znehodnotenia

		35		so zníženou hodnotou

		36		vo výške znehodnotenia nie viac ako 20 %

		37		vo výške znehodnotenia viac ako 20 % ale nie viac ako 50 %

		38		vo výške znehodnotenia viac ako 50 % ale nie viac ako 95 %

		39		vo výške znehodnotenia  viac ako 95 %

		40		z r. 33: zlyhané
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		Časť H - dokončenie																								v tis. Sk

		Č.r.		Členenie		Žiadne		Omeškanie		Omeškanie		Omeškanie		Omeškanie		Omeškanie		Celkom		Výška		Výška		Hodnota		Nárokovateľná

				majetku a záväzkov		omeškanie		od 1 do 30 dní		od 31 do 90 dní		od 91 do 180 dní		od 181 do 360 dní		361 dní		(stĺ. 1 až stĺ. 6)		znehodnotenia		znehodnotenia		zabezpečenia		hodnota

								vrátane		vrátane		vrátane		vrátane		a viac				alebo rezervy		alebo rezervy				zabezpečenia

																				celkom		v cudzej mene

																				v účtovníctve		v účtovníctve

		a		b		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		41		Finančné nástroje držané do splatnosti oceňované na individuálnom základe

		42		bez identifikovaného znehodnotenia

		43		so zníženou hodnotou

		44		vo výške znehodnotenia nie viac ako 20 %

		45		vo výške znehodnotenia viac ako 20 % ale nie viac ako 50 %

		46		vo výške znehodnotenia viac ako 50 % ale nie viac ako 95 %

		47		vo výške znehodnotenia  viac ako 95 %

		48		z r. 41: zlyhané

		49		Finančné nástroje na predaj oceňované na individuálnom základe

		50		bez identifikovaného znehodnotenia

		51		so zníženou hodnotou

		52		vo výške znehodnotenia nie viac ako 20 %

		53		vo výške znehodnotenia viac ako 20 % ale nie viac ako 50 %

		54		vo výške znehodnotenia viac ako 50 % ale nie viac ako 95 %

		55		vo výške znehodnotenia  viac ako 95 %

		56		z r. 49: zlyhané

		57		Záväzky

		58		Príslušenstvo pohľadávky splatné, ale nezaplatené, ak je omeškanie dlhšie ako 90 dní

		59		Príslušenstvo finančného nástroja držaného do splatnosti splatné, ale nezaplatené, ak je omeškanie dlhšie ako 90 dní

		Mená, priezviská a podpisy dvoch členov štatutárneho orgánu banky alebo vedúceho pobočky zahraničnej banky oprávnrených konať v jej mene:

				Vypracoval (meno a priezvisko, podpis):								Dátum odoslania a odtlačok pečiatky:												Číslo telefónu:





