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Załącznik nr 21 do uchwały nr 1/2007
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 13 marca 2007 r.
(poz. 3)

OBLICZANIE PORÓWNAWCZEGO WYMOGU KAPITAŁOWEGO PRZEZ BANKI KORZYSTAJĄCE
Z MOŻLIWOŚCI PRZEWIDZIANEJ W § 14 UST. 1 UCHWAŁY

Część I. Obliczanie porównawczego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego
ZASADY OGÓLNE
§ 1. Klasyfikację podmiotów dla celów przypisania wag ryzyka poszczególnym kategoriom aktywów i udzielonych zobowiązań pozabilansowych określono w § 11-14.
§ 2. Sumę aktywów ważonych ryzykiem oblicza się jako sumę wartości poszczególnych kategorii aktywów pomnożonych przez przypisane im procentowe wagi ryzyka, zgodnie z § 15 - 20.
§ 3. Sumę udzielonych zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem oblicza się jako sumę iloczynów ekwiwalentów bilansowych udzielonych zobowiązań pozabilansowych i odpowiadających im procentowych wag ryzyka kontrahenta, określonych w § 27-30.
§ 4. Ekwiwalent bilansowy udzielonego zobowiązania pozabilansowego oblicza się:
1) zgodnie z § 21 – w przypadku udzielonych pozabilansowych zobowiązań warunkowych;
2) zgodnie z § 22-26 – w przypadku udzielonych zobowiązań pozabilansowych wynikających z transakcji pozabilansowych.
§ 5. Aktywom i udzielonym zobowiązaniom pozabilansowym, których spłata uzależniona jest od podmiotu innego niż
dłużnik, przypisuje się wyższą z wag ryzyka przypisanych dłużnikowi lub temu podmiotowi.
Tytuł I. Operacje z otrzymanym i udzielonym przyrzeczeniem odkupu
§ 6. Należności lub udzielone zobowiązania pozabilansowe, w zależności od określonego w odrębnych przepisach
sposobu ich ujmowania w sprawozdaniu finansowym, wynikające z operacji dokonywanych na podstawie umowy
z udzielonym lub otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, uwzględnia się w rachunku aktywów lub zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem, jako zabezpieczone należności lub udzielone zobowiązania pozabilansowe.
Tytuł II. Sekurytyzacja
§ 7.1. Wierzytelności przeniesione na inny podmiot (sekurytyzacja), można wyłączyć z rachunku aktywów i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem, pod warunkiem że:
1) umowa sekurytyzacji zapewnia spełnienie wymogów określonych w art. 92a ustawy – Prawo bankowe;
2) bank posiada opinię prawną sporządzoną przez osobę uprawnioną potwierdzającą, że umowa sekurytyzacji zapewnia spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1, według przepisów prawa właściwego dla obu stron umowy;
3) bank poinformował Komisję Nadzoru Bankowego o zamiarze dokonania sekurytyzacji oraz przedstawił jej strukturę – informacja powinna w szczególności zawierać: dane dotyczące statusu podmiotu emisyjnego, projekt umowy
banku z podmiotem emisyjnym oraz opis alokacji ryzyka kredytowego.
2. Nabytym przez bank papierom wartościowym wyemitowanym w ramach sekurytyzacji, z zastrzeżeniem § 32 –
33 załącznika nr 18 do uchwały, przypisuje się wagę ryzyka zgodnie z ich klasyfikacją, przy czym:
1) papierom wartościowym posiadającym zewnętrzną ocenę wiarygodności kredytowej niższą niż inwestycyjna oraz
nieposiadającym takiej oceny nie można przypisać wagi ryzyka niższej niż 100%;
2) papierom wartościowym transzy podporządkowanej względem innych transz w zakresie absorpcji strat przypisuje się wagę ryzyka 1250%;
3) papierom wartościowym transzy pośredniej nie można przypisać wagi ryzyka niższej niż 50%.
Tytuł III. Subpartycypacja
§ 8.1. Wierzytelności, w przypadku których ryzyko kredytowe banku zostało w całości lub części przeniesione na inny podmiot (subpartycypacja), ujmuje się w rachunku aktywów ważonych ryzykiem zgodnie z następującymi zasadami:
1) w części proporcjonalnej do ustalonego udziału tego podmiotu w stratach, wierzytelności traktuje się jak należności gwarantowane (poręczone) przez ten podmiot i przypisuje się wagę ryzyka odpowiadającą temu podmiotowi;
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2) w części proporcjonalnej do ustalonego udziału banku w stratach, wierzytelności traktuje się jak należności od
pierwotnego dłużnika i przypisuje się wagę ryzyka odpowiadającą temu dłużnikowi;
3) części ekspozycji wyłączonej z proporcjonalnego podziału strat, podporządkowanej względem pozostałej części
wierzytelności w zakresie absorpcji strat, przypisuje się wagę ryzyka 1250%;
4) w części przeniesionej na towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny lub na fundusz
sekurytyzacyjny, przypisuje się wagę ryzyka 0%, proporcjonalnie do otrzymanej kwoty z tytułu sprzedaży;
5) bank informuje Komisję Nadzoru Bankowego o zamiarze przeprowadzenia subpartycypacji oraz przedstawia
strukturę transakcji – informacja powinna w szczególności zawierać: dane dotyczące statusu podmiotu uczestniczącego w subpartycypacji, projekt umowy banku z tym podmiotem emisyjnym oraz opis alokacji ryzyka kredytowego.
2. Wierzytelnościom, w przypadku których ryzyko kredytowe innego podmiotu zostało w całości lub części przeniesione na bank:
1) w części objętej proporcjonalnym udziałem w stratach:
a) do wysokości ustalonego udziału banku w stratach – przypisuje się wagę ryzyka odpowiadającą pierwotnemu
dłużnikowi,
b) do wysokości ustalonego udziału tego podmiotu w stratach – przypisuje się wagę ryzyka odpowiadającą temu
podmiotowi;
2) w części podporządkowanej względem części, o której mowa w lit. a, w zakresie absorpcji strat – przypisuje się
wagę ryzyka 1250%.
Tytul IV. Pochodne transakcje kredytowe
§ 9.1. Aktywom lub udzielonym zobowiązaniom pozabilansowym, których ryzyko kredytowe zostało zabezpieczone
pochodną transakcją kredytową można przypisać odpowiednio wagę ryzyka w przypadku aktywów lub wagę ryzyka
kontrahenta odpowiadającą należności od kontrahenta banku będącego stroną tej transakcji, pod warunkiem że:
1) transakcja ta skutecznie i w całości przenosi ryzyko kredytowe na kontrahenta, oraz
2) bank posiada opinię prawną sporządzoną przez osobę uprawnioną potwierdzającą, że umowa zawarcia transakcji zapewnia spełnienie warunku określonego w pkt 1.
2. Udzielonym zobowiązaniom pozabilansowym wynikającym z zawartych przez bank pochodnych transakcji
kredytowych, w wyniku których bank przejmuje ryzyko kredytowe innego podmiotu przypisuje się wagę ryzyka kontrahenta odpowiadającą aktywu referencyjnemu transakcji.
Tytuł V. Kompensowanie transakcji pozabilansowych
§ 10.1. Kompensowaniu mogą podlegać transakcje pozabilansowe, które spełniają następujące warunki:
1) są objęte umową ramową o kompensowaniu;
2) umowa ramowa o kompensowaniu przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie obliczona i wypłacona tylko jedna kwota stanowiąca sumę wyników rynkowych na wszystkich transakcjach pozabilansowych objętych
umową;
3) rozwiązanie umowy ramowej o kompensowaniu może nastąpić na skutek niewykonania zobowiązań przez jednego z kontrahentów;
4) bank posiada opinię prawną sporządzoną przez osobę uprawnioną potwierdzającą, że umowa ramowa o kompensowaniu spełnia warunki, o których mowa w § 75 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 16 do uchwały, według przepisów prawa właściwego dla obu stron umowy;
5) bank monitoruje zmiany przepisów prawa, o których mowa w pkt 4.
2. Ekwiwalent bilansowy transakcji pozabilansowych objętych umową ramową o kompensowaniu oblicza się:
1) w metodzie zaangażowania pierwotnego:
a) dla transakcji terminowych jednorodnych – poprzez zastosowanie zasad określonych w § 11 załącznika nr 16
do uchwały, przyjmując że wszystkie transakcje jednorodne objęte umową ramową stanowią jedną transakcję
terminową z nominalną kwotą równą sumie nominalnych kwot poszczególnych transakcji jednorodnych
z uwzględnieniem kompensacji wzajemnych roszczeń,
b) dla pozostałych transakcji terminowych – jako 75% sumy ekwiwalentów bilansowych obliczonych dla tych
transakcji zgodnie z § 11 załącznika nr 16 do uchwały, przy czym przez transakcje pozabilansowe jednorodne
rozumie się transakcje pozabilansowe tego samego rodzaju, rozliczane wyłącznie w formie pieniężnej, z identycznymi instrumentami bazowymi i umownymi terminami rozliczenia;
2) w metodzie wyceny rynkowej – jako sumę:
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a) kosztu zastąpienia netto transakcji objętych daną umową ramową o saldowaniu równego:
– sumie wyników rynkowych na wszystkich transakcjach pozabilansowych objętych umową ramową o saldowaniu obliczonych za okres od powstania zobowiązań, bez uwzględnienia § 4 ust. 3 uchwały – jeżeli suma ta
jest dodatnia
lub
– zeru – gdy suma ta nie jest dodatnia,
oraz
b) oczekiwanej przyszłej straty na transakcjach objętych umową ramową, obliczonej jako 40% sumy oczekiwanych przyszłych strat na tych transakcjach, obliczonych zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 16 do uchwały, powiększonej o 60% sumy oczekiwanych przyszłych strat na tych transakcjach pomnożonej przez iloraz
kosztu zastąpienia netto tych transakcji i sumy kosztów zastąpienia poszczególnych transakcji.
KLASYFIKACJA PODMIOTÓW
Tytuł I. Zasady ogólne
§ 11. W klasyfikacji podmiotów przedstawionej w ust. 1- 3 przez państwa należące do strefy A rozumie się:
1) państwa członkowskie Unii Europejskiej (EU);
2) państwa członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
3) państwa, które zawarły porozumienia w sprawie udzielania kredytów z Międzynarodowym Funduszem Walutowym
(IMF), w związku z Ogólnym Porozumieniem o Zaciąganiu Kredytów (GAB).
Tytuł II. Podmioty klasy I
§ 12. Do podmiotów klasy I należą:
1) rządy i banki centralne państw należących do strefy A (w tym Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowy Bank Polski), a także instytucje rządowe szczebla centralnego;
2) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S. A., w zakresie umów ubezpieczenia eksportowego lub gwarancji ubezpieczeniowych, objętych gwarancjami Skarbu Państwa, zawartych lub udzielonych na podstawie przepisów ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych;
3) Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
4) wiarygodne giełdy i izby rozliczeniowe, wymagające codziennego regulowania depozytów zabezpieczajacych –
w przypadku gdy są one stroną pozabilansowej transakcji pochodnej (oceny wiarygodności giełdy lub izby rozliczeniowej dokonuje bank i przekazuje tę ocenę Komisji Nadzoru Bankowego, która może zmienić proponowaną
przez bank kwalifikację).
Tytuł III. Podmioty klasy II
§ 13. Do podmiotów klasy II należą:
1) banki krajowe i instytucje kredytowe, a także banki zagraniczne mające siedzibę w państwach należących do strefy A;
2) władze lokalne lub regionalne państw należących do strefy A (w tym jednostki samorządów terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej) i ich związki;
3) wielostronne banki rozwoju:
a) Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju,
b) Międzynarodowa Korporacja Finansowa,
c) Międzyamerykański Bank Rozwoju,
d) Azjatycki Bank Rozwoju,
e) Afrykański Bank Rozwoju,
f) Bank Rozwoju Rady Europy,
g) Nordycki Bank Inwestycyjny,
h) Karaibski Bank Rozwoju,
i) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,
j) Europejski Fundusz Inwestycyjny,
k) Międzyamerykańska Korporacja Inwestycyjna,
l) Wielostronna Agencja Gwarantowania Inwestycji;
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4) Europejski Bank Inwestycyjny.
Tytuł IV. Podmioty klasy III
§ 14. Do podmiotów klasy III należą podmioty niezaliczone do klasy I lub II.
PROCENTOWE WAGI RYZYKA AKTYWÓW
§ 15. W przedstawionej poniżej klasyfikacji aktywa rozumiane są łącznie ze związanymi z nimi innymi należnościami,
jeśli należności te ujęte są w rachunku zysków i strat.
Tytuł I. Waga ryzyka 0%
§ 16. Następującym aktywom przypisuje się wagę ryzyka 0%:
1) środki pieniężne w kasie i równoważne pozycje gotówkowe;
2) środki banku zrzeszonego na rachunku rezerwy obowiązkowej w banku, w którym jest on zrzeszony;
3) aktywa wynikające z wyceny pozabilansowych transakcji pochodnych;
4) naliczone odsetki ujęte w przychodach zastrzeżonych;
5) należności od podmiotów klasy I;
6) należności od podmiotów klasy II i III, w części zabezpieczonej:
a) kwotą pieniężną przelaną na rachunek banku, zgodnie z art. 102 ustawy – Prawo bankowe,
b) gwarancjami (poręczeniami) udzielonymi przez podmioty klasy I,
c) dłużnymi papierami wartościowymi, których emitentem jest podmiot klasy I;
7) dłużne papiery wartościowe, których emitentem jest podmiot klasy I;
8) dłużne papiery wartościowe, których emitentem jest podmiot klasy II lub III, w części gwarantowanej (poręczonej)
przez podmioty klasy I;
9) aktywa niewymienione w pkt 5 - 8 pomniejszające fundusze własne (w tym aktywa biur maklerskich funkcjonujących w strukturach banku – w przypadku gdy fundusze własne tych biur zostały wyłączone z funduszy własnych
banku).
Tytuł II. Waga ryzyka 20%
§ 17. Następującym aktywom przypisuje się wagę ryzyka 20%:
1) należności od podmiotów klasy II, w części nieobjętej wagą ryzyka 0%;
2) należności od podmiotów klasy III, w części nieobjętej wagą ryzyka 0%, ale zabezpieczonej:
a) gwarancjami (poręczeniami) udzielonymi przez podmioty klasy II,
b) dłużnymi papierami wartościowymi, których emitentem jest podmiot klasy II;
3) dłużne papiery wartościowe, których emitentem jest podmiot klasy II;
4) dłużne papiery wartościowe, których emitentem jest podmiot klasy III, w części nieobjętej wagą ryzyka 0%, ale
gwarantowanej (poręczonej) przez podmioty klasy II.
Tytuł III. Waga ryzyka 50%
§ 18. Następującym aktywom przypisuje się wagę ryzyka 50%:
1) należności od podmiotów klasy III, w części nieobjętej wagami ryzyka 0% i 20%, ale zabezpieczonej hipoteką ustanowioną na nieruchomości mieszkalnej, którą dłużnik zamieszkuje lub będzie zamieszkiwał, bądź też oddał lub
odda w najem lub dzierżawę, do wysokości nie wyższej niż:
a) wysokość dokonanego wpisu do księgi wieczystej, oraz
b) kwoty równej:
– 50% wartości ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego (jeżeli wycena nie uwzględnia
wcześniej powstałych obciążeń, to wartość tę pomniejsza się najpierw o łączną ich kwotę), lub
– 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, ustalonej zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919),
pod warunkiem, że wysokość raty kapitałowej lub odsetkowej nie jest uzależniona od zmian kursu waluty lub walut innych niż waluty przychodów osiąganych przez dłużnika;
2) pozostałe bilansowe konta rozrachunkowe (konta porządkujące).
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Tytuł IV. Waga ryzyka 100%
§ 19. Następującym aktywom przypisuje się wagę ryzyka 100%:
1) należności nieobjęte wagami ryzyka 0%, 20%, 50% lub 1250% (w tym należności z tytułu rozrachunków z kontrahentami, których tożsamości nie można ustalić);
2) papiery wartościowe, w części nieobjętej wagami ryzyka 0%, 20%, 50% lub 1250%, udziały i inne składniki funduszy własnych innych podmiotów, niepomniejszające funduszy własnych banku;
3) pozostałe aktywa niepomniejszające funduszy własnych banku, nieobjęte wagami ryzyka 0%, 20%, 50% lub
1250%.
Tytuł V. Waga ryzyka 1250%
§ 20. Następującym aktywom przypisuje się wagę ryzyka 1250%:
1) wyemitowane w ramach sekurytyzacji nabyte przez bank zgodnie z § 7 papiery wartościowe transzy podporządkowanej względem innych transz w zakresie absorpcji strat;
2) wierzytelności objęte subpartycypacją, w części ekspozycji wyłączonej z proporcjonalnego podziału strat, podporządkowanej względem pozostałej części wierzytelności w zakresie absorpcji strat.
KLASYFIKACJA UDZIELONYCH ZOBOWIĄZAŃ POZABILANSOWYCH
Tytuł I. Ekwiwalent bilansowy udzielonych pozabilansowych zobowiązań warunkowych
§ 21. Ekwiwalent bilansowy udzielonego pozabilansowego zobowiązania warunkowego oblicza się jako iloczyn nominalnej wartości zobowiązania i procentowej wagi ryzyka produktu przypisanej mu zgodnie z poniższą klasyfikacją:
1) waga ryzyka produktu 0% (ryzyko niskie) – niewykorzystane zobowiązania kredytowe (zobowiązania udzielenia
kredytu, zakupu papierów wartościowych, udzielenia gwarancji, poręczenia lub akceptu) z pierwotnym terminem
zapadalności do jednego roku lub które można bezwarunkowo wypowiedzieć w każdej chwili bez uprzedzenia;
2) waga ryzyka produktu 20% (ryzyko nisko-średnie):
a) udzielone akredytywy dokumentowe, dla których zabezpieczenie stanowi wysłany towar,
b) inne udzielone zobowiązania wygasające z chwilą realizacji transakcji będącej ich podstawą, dla których zabezpieczenie stanowi wysłany towar;
3) waga ryzyka produktu 50% (ryzyko średnie):
a) akredytywy dokumentowe otwarte i akredytywy dokumentowe potwierdzone, z wyłączeniem akredytyw objętych wagą ryzyka produktu 20%,
b) udzielone gwarancje jakości odsprzedawanych towarów i gwarancje zapłaty odszkodowania (w szczególności
gwarancje przetargowe, gwarancje dobrego wykonania umowy, gwarancje zapłaty cła i gwarancje zapłaty podatku) oraz inne udzielone gwarancje i poręczenia niestanowiące zabezpieczenia aktywów osób trzecich,
c) nieodwołalne akredytywy zabezpieczające niestanowiące zabezpieczenia aktywów osób trzecich,
d) niewykorzystane udzielone zobowiązania kredytowe i podobne zobowiązania z pierwotnym terminem zapadalności powyżej jednego roku;
4) waga ryzyka produktu 100% (ryzyko wysokie):
a) udzielone gwarancje i poręczenia zabezpieczające aktywa osób trzecich,
b) nieodwołalne akredytywy zabezpieczające aktywa osób trzecich,
c) udzielone akcepty,
d) udzielone poręczenia wekslowe,
e) udzielone zobowiązania z tytułu transakcji z prawem zwrotu przedmiotu transakcji lub roszczeń z nim związanych,
f) nieopłacona część akcji i papierów wartościowych,
g) pozostałe udzielone pozabilansowe zobowiązania warunkowe,
h) kredytowe transakcje pochodne.
Tytuł II. Ekwiwalent bilansowy transakcji pozabilansowych
§ 22. Dla celów obliczania ekwiwalentu bilansowego transakcji pozabilansowych stosuje się:
1) w bankach, których skala działalności handlowej jest znacząca – metodę wyceny rynkowej, określoną w § 10 załącznika nr 16 do uchwały;
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2) w bankach, których skala działalności handlowej nie jest znacząca:
a) metodę wyceny rynkowej, określoną w § 10 załącznika nr 16 do uchwały, lub metodę zaangażowania pierwotnego, określoną w § 11 załącznika nr 16 do uchwały – do transakcji pozabilansowych, których instrumentem
bazowym jest waluta lub instrument dłużny,
b) metodę wyceny rynkowej, określoną w § 10 załącznika nr 16 do uchwały – do pozostałych transakcji pozabilansowych.
§ 23. Ekwiwalent bilansowy transakcji pozabilansowych oblicza się bez uwzględniania § 4 ust. 3 uchwały.
§ 24. Ekwiwalent bilansowy transakcji pozabilansowych można obliczać z uwzględnieniem kompensowania transakcji zgodnie z zasadami określonymi w § 10.
§ 25. Ekwiwalent bilansowy transakcji sprzedaży opcji jest równy zero.
§ 26. Ekwiwalent bilansowy operacji dokonywanych na podstawie umowy z udzielonym lub otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, których ujmowanie jako zobowiązania pozabilansowe wymagane jest przez inne przepisy, jest równy
bilansowej wartości przedmiotu operacji.
Tytuł III. Procentowe wagi ryzyka kontrahenta
§ 27. Waga ryzyka kontrahenta 0%:
1) podmioty klasy I;
2) podmioty klasy II i III, w zakresie operacji pozabilansowych z tymi podmiotami w części zabezpieczonej:
a) przelewem środków pieniężnych na rachunek banku, zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe,
b) gwarancjami (poręczeniami) udzielonymi przez podmioty klasy I,
c) dłużnymi papierami wartościowymi, których emitentem jest podmiot klasy I.
§ 28. Waga ryzyka kontrahenta 20%:
1) podmioty klasy II, w zakresie operacji pozabilansowych nieobjętych wagą ryzyka kontrahenta 0%;
2) podmioty klasy III w zakresie operacji pozabilansowych nieobjętych wagą ryzyka kontrahenta 0%, w części zabezpieczonej:
a) gwarancjami (poręczeniami), udzielonymi przez podmioty klasy II,
b) dłużnymi papierami wartościowymi, których emitentem jest podmiot klasy II.
§ 29. Waga ryzyka kontrahenta 50% przypisana jest podmiotom klasy III w zakresie transakcji pozabilansowych nieobjętych niższymi wagami ryzyka kontrahenta.
§ 30. Waga ryzyka kontrahenta 100% przypisana jest podmiotom klasy III w zakresie operacji pozabilansowych nieobjętych niższymi wagami ryzyka kontrahenta.
Część II. Obliczanie porównawczego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych
Tytuł I. Szczególne zasady wyznaczania pozycji
§ 31. Przez pozycje o niskim ryzyku szczególnym rozumie się pozycje pierwotne:
1) w instrumentach bazowych, którym przypisano wagę ryzyka równą 0% zgodnie z § 16;
2) wynikające z operacji, których wartość w terminie rozliczenia zależy wyłącznie od rentowności do wykupu instrumentów powszechnie uznawanych na danym rynku za wolne od ryzyka kredytowego (w szczególności: instrumenty skarbowe, hipotetyczne depozyty i lokaty).
§ 32. Przez pozycje o obniżonym ryzyku szczególnym rozumie się pozycje pierwotne w instrumentach bazowych:
1) którym przypisano wagę ryzyka równą 20% zgodnie z § 17;
2) dopuszczonych do obrotu na regulowanych rynkach papierów wartościowych krajów, z których pochodzą indeksy wymienione w § 9 pkt 2 załącznika nr 8 do uchwały;
3) posiadających ocenę na poziomie co najmniej inwestycyjnym przyznaną przez co najmniej dwie z poniższych zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej:
a) Moody's Investors Services,
b) Standard & Poor's Corporation,
c) Fitch IBCA,
d) Duff & Phelps,
e) Thomson Bank Watch.
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Tytuł II. Obliczanie porównawczego wymogu kapitałowego
METODA PODSTAWOWA
§ 33. Porównawczy wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych oblicza się dla pozycji pierwotnych wynikających z operacji zaliczonych do portfela handlowego.
§ 34. Pozycje netto w poszczególnych instrumentach dłużnych wyrażonych w danej walucie zalicza się do jednej
z grup wymienionych w pierwszej kolumnie poniższej tabeli.

§ 35. Porównawczy wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych wyrażonych w danej walucie oblicza się jako sumę iloczynów pozycji netto w tych instrumentach, obliczonych zgodnie z § 1-3 załącznika nr 9 do uchwały, przez stopy narzutu odpowiadające grupom pozycji, do których zostały zaliczone, określone
w trzeciej kolumnie tabeli, o której mowa w § 34.
§ 36. Porównawczy łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych (dla wszystkich walut) oblicza się jako sumę wymogów kapitałowych obliczonych dla poszczególnych walut zgodnie z § 35.

Część III. Obliczanie porównawczego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rozliczenia-dostawy oraz ryzyka
kontrahenta
PORÓWNAWCZY WYMÓG KAPITAŁOWY Z TYTUŁU RYZYKA ROZLICZENIA-DOSTAWY
Tytuł I. Zasady ogólne
§ 37. Porównawczy łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia-dostawy oblicza się dla operacji zaliczonych
do portfela handlowego.
§ 38. W przypadku operacji, których umowny termin rozliczenia minął, za wyjątkiem transakcji z udzielonym lub otrzymanym przyrzeczeniem odkupu oraz transakcji udzielania lub przyjmowania pożyczek papierów wartościowych lub
towarów, oblicza się różnicę między ich wartością godziwą a wartością wynikającą z ustalonej ceny rozliczenia instrumentu bazowego.
§ 39. Operacje, dla których różnica, o której mowa w § 38, stanowi potencjalny zysk banku, zalicza się do przedziałów opóźnień określonych w pierwszej kolumnie poniższej tabeli zgodnie z liczbą dni, jakie upłynęły po ich umownym dniu rozliczenia:

§ 40. Porównawczy łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia-dostawy oblicza się metodą podstawową
określoną w § 41-42 lub metodą uproszczoną, określoną w § 43-44.
Tytuł II. Metoda podstawowa
§ 41. Porównawczy wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia-dostawy w danym przedziale opóźnienia oblicza się
jako sumę różnic, określonych w § 39 (potencjalny zysk banku), obliczonych dla poszczególnych operacji zaliczo-
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nych do danego przedziału opóźnienia, pomnożoną przez odpowiadający danemu przedziałowi opóźnienia współczynnik przeliczeniowy z kolumny drugiej tabeli przedstawionej w § 39.
§ 42. Porównawczy łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia-dostawy oblicza się jako sumę wymogów
kapitałowych z tytułu ryzyka rozliczenia-dostawy obliczonych zgodnie z § 41 w poszczególnych przedziałach opóźnienia.
Tytuł III. Metoda uproszczona
§ 42. Porównawczy wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia-dostawy w danym przedziale opóźnienia oblicza się
jako:
1) sumę nominalnych kwot operacji, o których mowa w § 38, zaliczonych do tego przedziału, pomnożoną przez odpowiedni współczynnik przeliczeniowy z trzeciej kolumny tabeli przedstawionej w § 39 – w przypadku operacji, których rozliczenie opóźnione jest o 45 dni roboczych i mniej;
2) sumę różnic, określonych w § 39 (potencjalny zysk banku), odpowiadających operacjom zaliczonym do tego przedziału – w przypadku pozycji, których rozliczenie opóźnione jest o 46 dni roboczych i więcej.
§ 44. Porównawczy łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia-dostawy oblicza się jako sumę porównawczych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rozliczenia-dostawy obliczonych zgodnie z § 43 w poszczególnych
przedziałach opóźnienia.
PORÓWNAWCZY WYMÓG KAPITAŁOWY Z TYTUŁU RYZYKA KONTRAHENTA
§ 45. Porównawczy łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kontrahenta oblicza się dla operacji zaliczonych do portfela handlowego, jako sumę wymogów kapitałowych określonych w § 46-49.
Tytuł I. Dokonane przedpłaty i wysłane instrumenty bazowe
§ 46. Porównawczy wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kontrahenta operacji polegających na dokonaniu zapłaty lub
dostawy instrumentu bazowego operacji przed otrzymaniem dostawy lub zapłaty oblicza się jako 8% sumy należnej
gotówki lub wartości godziwej należnych instrumentów bazowych pomnożonych przez wagi ryzyka przypisane poszczególnym kontrahentom zgodnie z § 1 - 30:
1) w przypadku operacji krajowych – od dnia dokonania przez bank zapłaty lub dostawy instrumentu bazowego;
2) w przypadku operacji transgranicznych – od dnia następnego po dniu dokonania przez bank zapłaty lub dostawy
instrumentu bazowego.
Tytuł II. Transakcje z udzielonym i otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, transakcje udzielania i przyjmowania
pożyczek papierów wartościowych i towarów
§ 47. Porównawczy wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kontrahenta transakcji z udzielonym lub otrzymanym przyrzeczeniem odkupu oraz transakcji przyjmowania lub udzielania pożyczek papierów wartościowych i towarów oblicza
się jako 8% różnic między wartościami godziwymi instrumentów bazowych operacji oraz kwotami otrzymanymi lub
przekazanymi (lub wartościami godziwymi zabezpieczeń udzielonych lub otrzymanych), jeśli różnice te stanowią potencjalny zysk banku, pomnożonych przez wagi ryzyka przypisane poszczególnym kontrahentom zgodnie z przepisami § 1- 30.
Tytuł III. Transakcje pozabilansowe
§ 48. Porównawczy wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kontrahenta transakcji pozabilansowych oblicza się zgodnie
z metodologią obliczania porównawczego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego określoną w § 1- 30.
Tytuł IV. Inne operacje
§ 49. Porównawczy wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kontrahenta innych operacji zaliczonych do portfela handlowego, w tym należności wynikających z opłat, prowizji, odsetek, dywidend i depozytów zabezpieczających związanych
z operacjami zaliczonymi do portfela handlowego, oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w § 1- 30.

