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PRILOGA IV 
 

 

Prejemnik: 

 

Banka Slovenije 

Slovenska cesta 35 

1505 Ljubljana 

 

 

Vložnik: 
(Firma in sedež banke, navedba zakonitih zastopnikov, ki so upravičeni vložiti zahtevo oziroma izdati pooblastilo za vložitev zahteve) 

 

 

Pooblaščenec
1
: 

(Osebno ime oziroma firma, naslov prebivališča oziroma sedež) 

 

 

 

 

 

ZAHTEVA ZA IZDAJO DOVOLJENJA BANKE SLOVENIJE ZA PREHOD Z 

UPORABE LASTNIH OCEN LGD (IN CF) NA UPORABO PREDPISANIH OCEN 

CF (IN LGD) 

 
 

 
Kontaktna oseba za 

obravnavo zahteve 
 

Delovno mesto  

 
 

Naziv 

 
 

Telefon 

 
 

E-pošta 

 
 

 

 

 

 

Podpis zakonitih zastopnikov in/ali pooblaščencev 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

                                                      
1
 Izpolni se samo, če ga banka ima. V tem primeru mora biti priloženo tudi ustrezno pooblastilo. 
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UTEMELJITEV ZAHTEVE 

 

ODDELEK A – Dokumentacija o spremembi pristopa, kakor je določeno v 8. členu tega sklepa 

 

A.1. Utemeljite razlog za prehod z uporabe lastnih ocen LGD (in CF) na uporabo predpisanih ocen CF 

(in LGD). 

 

A.2. Za vsako posamezno kategorijo/podkategorijo izpostavljenosti, kot so navedene v Tabeli 1, za 

katero nameravate uvesti predpisane ocene CF (in LGD), opredelite: 

(a) kratek opis vrst produktov; 

(b) poročila po stanju na zadnji dan zadnjega četrtletja pred vložitvijo zahteve za 

kategorije/podkategorije izpostavljenosti, ki vključujejo: 

- število nasprotnih strank in izpostavljenosti, 

- vrednost izpostavljenosti, 

-  zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti ob uporabi lastnih LGD (in CF) in predpisanih 

ocen CF (in LGD), 

(c) navedite datum prehoda in ga utemeljite. 

 

Tabela 1: Razčlenitev kategorij/podkategorij izpostavljenosti. 

Kategorije/podkategorije izpostavljenosti  

Enote centralne ravni držav in centralnih bank skupaj 

 enote centralne ravni držav 

 centralne banke 

 multilateralne razvojne banke in mednarodne organizacije 

 enote regionalne in lokalne ravni držav 

 osebe javnega sektorja 

Institucije skupaj 

 multilateralne razvojne banke 

 enote regionalne in lokalne ravni držav 

 osebe javnega sektorja 

Podjetja skupaj 

  velika podjetja
1
 

  odkupljene denarne terjatve do podjetij 

  posebni kreditni aranžmaji 

  SME-ji kot podjetja
2
 

 

A.3. Za vsako posamezno poslovno enoto, za katero nameravate uvesti predpisane ocene CF (in 

LGD), opredelite: 

(a) merila za oblikovanje poslovne enote, 

(b) kratek opis vrst produktov, 

(c) poročila po stanju na zadnji dan zadnjega četrtletja pred vložitvijo zahteve, za poslovne enote, 

ki vključujejo: 

- število nasprotnih strank in izpostavljenosti, 

- vrednost izpostavljenosti, 

- tveganjem prilagojene zneske izpostavljenosti ob uporabi lastnih LGD (in CF) in predpisanih 

ocen CF (in LGD), 

(d) navedite datum prehoda in ga utemeljite. 

                                                      
1 Kakor so opredeljeni v točki (a) tretjega odstavka 41. člena tega sklepa. 
2 Kakor so opredeljeni v točki (b) tretjega odstavka 41. člena tega sklepa. 


