čiastka 10/2016
Vestník NBS – rozhodnutie NBS č. 11/2016
215
__________________________________________________________________________________

11
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 5. apríla 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010
o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK
v znení neskorších predpisov
Národná banka Slovenska podľa § 6 ods. 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa
§ 45 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o platobných službách“) rozhodla:
Čl. I
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch
vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 11/2010,
rozhodnutia NBS č. 1/2011, rozhodnutia NBS č. 12/2012 a rozhodnutia NBS č. 9/2015 sa
mení a dopĺňa takto:
1.

V § 18 ods. 1 písm. b) sa slová ,,8 334 eur“ nahrádzajú slovami ,,8 333 eur“.

2. V § 18 ods. 1 písm. c) sa slová ,,o podmienkach účasti“ nahrádzajú slovami ,,č. 7/2015.“.
3.

V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) okrem poplatkov uvedených v písmenách a) až c) je pridružený systém, ktorý
používa ASI alebo rozhranie účastníka, povinný platiť aj tieto poplatky:
1. ak pridružený systém využije služby s pridanou hodnotou pre T2S v rámci
TARGET2, mesačný poplatok za použitie týchto služieb je 50 eur pre tie
systémy, ktoré si vybrali možnosť A a 625 eur pre tých účastníkov, ktorí si
vybrali možnosť B; tento poplatok sa účtuje za každý účet pridruženého
systému, ktorý tieto služby využíva,
2. ak je pridružený systém majiteľom hlavného PM účtu prepojeného s jedným
alebo viacerými DCA účtami, mesačný poplatok je 250 eur pre každý prepojený
DCA účet a
3. prevádzkovateľovi pridruženého systému sa ako majiteľovi hlavného PM účtu
účtujú za služby T2S súvisiace s prepojenými DCA účtami tieto poplatky,
pričom položky sa účtujú osobitne:

216
Vestník NBS – rozhodnutie NBS č.11/2016
čiastka 10/2016
__________________________________________________________________________________

Tarifné položky

Cena

Vysvetlenie

Služby vyrovnania
Príkazy na prevod likvidity
z DCA účtu na DCA účet

9 eurocentov

za prevod

Pohyb v rámci zostatku (t. j.
blokovanie, odblokovanie,
rezervácia likvidity atď.)

6 eurocentov

za transakciu

Správy A2A

0,4 eurocenta

za obchodnú položku v každej
vygenerovanej správe A2A

Vyhľadávania A2A

0,7 eurocenta

za vyhľadávanú obchodnú položku v
každom vygenerovanom vyhľadávaní
A2A

Vyhľadávania U2A

10 eurocentov

za použitú funkciu vyhľadávania

Stiahnuté vyhľadávania U2A

0,7 eurocenta

za vyhľadávanú obchodnú položku v
každom vygenerovanom a stiahnutom
vyhľadávaní U2A

Správy zhrnuté do súboru

0,4 eurocenta

za správu v súbore

Prenosy

1,2 eurocenta

za prenos

Informačné služby

Čl. II
Vo Vestníku Národnej banky Slovenska sa vyhlási úplné znenie rozhodnutia Národnej
banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy
TARGET2-SK ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných rozhodnutím NBS č. 11/2010,
rozhodnutím NBS č. 1/2011, rozhodnutím NBS č. 12/2012, rozhodnutím NBS č. 9/2015 a
týmto rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
Čl. III
Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 15. apríla 2016.
Jozef Makúch v. r.
guvernér
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