
 

Priloga I 

OBLIKE IZPOSTAVLJENOSTI, PRIMERNE ZA KRITNO PREMOŽENJE 

(1) Pri kritih obveznicah mora biti kritno premoženje v kateri koli izmed naslednjih 
oblik izpostavljenosti: 
a) izpostavljenosti do enot centralne, regionalne ali lokalne ravni držav članic, njihovih 

centralnih bank in njihovih oseb javnega sektorja ali izpostavljenosti, zavarovane z 
njihovimi jamstvi; 

b) izpostavljenosti do enot centralne, regionalne ali lokalne ravni tretjih držav, njihovih 
centralnih bank in njihovih oseb javnega sektorja, multilateralnih razvojnih bank in 
mednarodnih organizacij, ki v skladu z določbami tega sklepa ustrezajo stopnji kreditne 
kvalitete 1, ali izpostavljenosti, zavarovane z njihovimi jamstvi; 

c) izpostavljenosti do enot centralne, regionalne ali lokalne ravni tretjih držav, njihovih 
centralnih bank in njihovih oseb javnega sektorja, multilateralnih razvojnih bank in 
mednarodnih organizacij, ki v skladu z določbami tega sklepa ustrezajo stopnji kreditne 
kvalitete 2, ali izpostavljenosti, zavarovane z njihovimi jamstvi, pri čemer vsota takih 
izpostavljenosti ne sme presegati 20% nominalnega zneska obveznosti iz naslova izdanih 
kritih obveznic; 

d) izpostavljenosti do institucij, ki se v skladu z določbami tega sklepa uvrstijo v stopnjo 
kreditne kvalitete 1, pri čemer vsota takih izpostavljenosti ne sme presegati 15% 
nominalnega zneska obveznosti iz naslova izdanih kritih obveznic. Izpostavljenosti, ki 
nastanejo z začetkom stečajnega postopka oziroma s prenosom in upravljanjem plačil 
dolžnikov iz naslova kreditov, zavarovanih z nepremičninami, na imetnike kritih obveznic, 
se ne upoštevajo pri izračunu omejitve v višini 15%. Kot primerno kritno premoženje se 
štejejo tudi izpostavljenosti do institucij iz držav članic z zapadlostjo do 100 dni, ki 
ustrezajo stopnji kreditne kvalitete 2; 

e) krediti ali deli kreditov, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami ali z delnicami v 
finskih stanovanjsko nepremičninskih družbah, pri čemer posamezni kredit ali zavarovani 
del kredita ne sme presegati 80% vrednosti stanovanjskih nepremičnin, danih v 
zavarovanje, ali skupnega zneska pravic do poplačila iz vrednosti stanovanjskih 
nepremičnin, danih v zavarovanje, če je ta nižji; 

f) krediti ali deli kreditov, zavarovani z nadrejenimi enotami (senior units), ki so bile izdane 
na podlagi predpisov držav članic o listinjenju kreditov, zavarovanih s stanovanjskimi 
nepremičninami, in katerih osnovne izpostavljenosti so v času vključevanja v kritno 
premoženje sestavljene iz najmanj 90 % izpostavljenosti, zavarovanih s hipotekami, pri 
čemer posamezna izpostavljenost, zavarovana s hipotekami, ne presega 80 % vrednosti 
stanovanjskih nepremičnin, danih v zavarovanje, ali skupnega zneska pravic do poplačila 
iz vrednosti stanovanjskih nepremičnin, danih v zavarovanje, če je ta nižji. Enote morajo v 
skladu z določbami tega sklepa ustrezati stopnji kreditne kvalitete 1, njihova vsota pa ne 
sme presegati 10 % nominalnega zneska obveznosti iz naslova izdanih kritih obveznic. 
Izpostavljenosti, ki nastanejo z začetkom postopka zaradi insolventnosti zoper dolžnika 
oziroma s prenosom in upravljanjem plačil dolžnikov iz naslova kreditov, ki so zavarovani 
z nepremičninami nadrejenih enot ali vrednostnih papirjev, se ne upoštevajo pri izračunu 
omejitve v višini 90 %. 

g) krediti ali deli kreditov, zavarovani s poslovnimi nepremičninami, pri čemer posamezni 
kredit ali zavarovani del kredita ne sme presegati 60% vrednosti poslovnih nepremičnin, 
danih v zavarovanje, ali skupnega zneska pravic do poplačila iz vrednosti poslovnih 
nepremičnin, danih v zavarovanje, če je ta nižji. Omejitev iz prejšnjega stavka se lahko 
zviša do višine 70%, če vsota takih kreditov presega 10% nominalnega zneska obveznosti 
iz naslova izdanih kritih obveznic in če terjatve imetnikov kritih obveznic izpolnjujejo 
minimalne zahteve glede pravne gotovosti iz sklepa, ki ureja kreditna zavarovanja; 



 

h) krediti ali deli kreditov, zavarovani z nadrejenimi enotami (senior units), ki so bile izdane 
na podlagi predpisov držav članic o listinjenju kreditov, zavarovanih s poslovnimi 
nepremičninami, in katerih osnovne izpostavljenosti so v času vključevanja v kritno 
premoženje sestavljene iz najmanj 90 % izpostavljenosti, zavarovanih s hipotekami, pri 
čemer posamezna izpostavljenost, zavarovana s hipotekami, ne presega 60 % vrednosti 
poslovnih nepremičnin, danih v zavarovanje, ali skupnega zneska pravic do poplačila iz 
vrednosti poslovnih nepremičnin, danih v zavarovanje, če je ta nižji. Enote morajo v 
skladu z določbami tega sklepa ustrezati stopnji kreditne kvalitete 1, njihova vsota pa ne 
sme presegati 10 % nominalnega zneska obveznosti iz naslova izdanih kritih obveznic. 
Izpostavljenosti, ki nastanejo z začetkom postopka zaradi insolventnosti zoper dolžnika 
oziroma s prenosom in upravljanjem plačil dolžnikov iz naslova kreditov, ki so zavarovani 
z nepremičninami nadrejenih enot ali vrednostnih papirjev, se ne upoštevajo pri izračunu 
omejitve v višini 90 %. 

i) krediti ali deli kreditov, zavarovani z ladjami, pri čemer posamezni kredit ali zavarovani del 
kredita ne sme presegati 60% vrednosti ladij, danih v zavarovanje. 

(2) Če so krite obveznice izdane na podlagi nepremičnin, morajo biti izpolnjene 
zahteve iz 17. člena sklepa o kreditnih zavarovanjih in pravila za vrednotenje iz 89. do 
92. člena navedenega sklepa. 

(3) Do 31. decembra 2013 se omejitev v višini 10 % iz točk (f) in (h) prvega 
odstavka te priloge ne upošteva, če sta hkrati izpolnjena naslednja pogoja:  
- krediti, zavarovani s stanovanjskimi ali poslovnimi nepremičninami, ki predstavljajo 

listinjene izpostavljenosti, so bili odobreni s strani člana skupine, v katero je vključen v 
nadzor na konsolidirani podlagi tudi izdajatelj kritih obveznic, ali s strani osebe, povezane 
z istim centralnim organom, s katerim je povezan tudi izdajatelj kritih obveznic. Članstvo 
iste skupine oziroma povezanost z istim centralnim organom iz prejšnjega stavka se 
ugotavlja na datum, ko se nadrejene enote zastavijo kot jamstvo za krite obveznice;  

- član skupine, v katero je v okviru nadzora na konsolidirani podlagi vključen tudi izdajatelj 
kritih obveznic, ali oseba, povezana z istim centralnim organom, s katerim je povezan 
tudi izdajatelj kritih obveznic, je imetnik celotne tranše prve izgube pri listinjenju, v okviru 
katerega so izdane nadrejene enote, s katerimi so zavarovane krite obveznice. 


