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ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 5. apríla 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska
č. 10/2015 o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie
Národnou bankou Slovenska
Národná banka Slovenska podľa § 6 ods. 2 písm. g) a podľa § 18 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších
predpisov rozhodla:
Čl. I
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2015 z 9. júna 2015 o všeobecných
podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou Slovenska sa mení a dopĺňa
takto:
1. V § 2 písmeno c) znie:
„c) autokolateralizáciou vnútrodenný úver poskytovaný národnou centrálnou bankou
eurozóny v peniazoch centrálnej banky, ktorý sa používa vtedy, keď majiteľ DCA
účtu nemá dostatok peňažných prostriedkov na vyrovnanie transakcií s cennými
papiermi, pričom takýto vnútrodenný úver je zabezpečený buď kupovanými cennými
papiermi (collateral on flow) alebo cennými papiermi, ktoré majiteľ DCA účtu už
drží na svojom majetkovom účte (collateral on stock); autokolateralizácia sa skladá
z dvoch samostatných transakcií, jednou je poskytnutie úveru a druhou je jeho
splatenie, pričom môže zahŕňať aj tretiu transakciu pre prípadný prevod zábezpeky;
na účely osobitného rozhodnutia1) vstupujú všetky tri transakcie do systému a stávajú
sa neodvolateľnými v rovnakom momente ako transakcia spočívajúca v poskytnutí
autokolateralizácie,“.
Poznámka pod čarou k odkazu 1 znie:
„1) § 14 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 8/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach
otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu v TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS
č. 10/2016.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.
2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Časť 4 usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014
o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (prepracované znenie)
(Ú. v. EÚ 91, 2.4.2015) v platnom znení.“.

Čl. II
Toto rozhodnutie NBS nadobúda účinnosť 15. apríla 2016.
Jozef Makúch v. r.
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