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1. Úvod

V zmysle článku 11, odsek 11 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 
o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov („EMIR“) je 
Všeobecná úverová banka, a.s. (LEI Kód: 549300JB1P61FUTPEZ75 ) povinná zverejniť zoznam všetkých 
protistrán s vyznačením vzťahov medzi Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a týmito subjektami, v súvis-
losti s ktorými bola národným regulátorom1 (Národná banka Slovenska) udelená výnimka z povinnosti 
výmeny kolaterálu.

2. Informácie o výnimke z povinnosti výmeny kolaterálu pre transakcie v rámci skupiny 

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje vo vzťahu ku každému subjektu príslušné údaje v zmysle článku 20 
Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 149/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariade-
nie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce 
sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov, zúčtovacej povinnosti, verejného archívu, prístupu k miestu 
obchodovania, nefinančných protistrán, postupov zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových 
derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala.

Obchodné 
meno pro-

tistrany
LEI Kód Krajina

Vzťah s pro-
tistranou

Úplná 
alebo 

čiastočná 
výnimka1

Kategória 
aktív

Ročná hrubá 
nominálna 

suma 
„oslobodená“ 
podľa žiadosti 
v miliónoch 

EUR 

Intesa 
Sanpaolo 
S.p.A.

2W8N8UU78PMDQKZENC08 Taliansko
Patrí do 
rovnakej 
skupiny

Čiastočná

Úrokové 
sadzby

725,00

Mena 19 250,00

Cenné papiere 300,00

Komodity 500,00

_______________________________________________________

1  Sídlo Všeobecnej úverovej banky, a.s. je v Slovenskej republike a národným regulátorom je Národná banka 
Slovenska. 

2  “Úplná” znamená, že výnimka z povinnosti výmeny kolaterálu sa vzťahuje na počiatočnú aj variačnú maržu, naproti 
tomu “Čiastočná” znamená, že výnimka z povinnosti výmeny kolaterálu sa vzťahuje len na počiatočnú maržu.


