
(Návrh)

OPATRENIE
Národnej banky Slovenska

z ....2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky
Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ

bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania
dohľadu v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 18/2018

Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 z 12. decembra 2017 o predkladaní výkazov,
hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu
(oznámenie č. 337/2017 Z. z.) v znení opatrenia z 18. decembra 2018 č. 18/2018 (oznámenie
č. 7/2019 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie: „s) Hlásenie o podvodoch PSP (POD) 01-02,
ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 14.“.

2. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie: „m) Hlásenie o podvodoch PSP (POD) 01-02,
ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 14.“.

3. V § 2 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: „(9) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. s)
a ods. 2 písm. m) sa vypracúvajú polročne podľa stavu k poslednému dňu príslušného
kalendárneho polroka.“. Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

4. V § 3 ods. 15 sa slová „ods. 1 písm. m)“ nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. m) a s)“ a slová „
ods. 2 písm. i)“ sa nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. i) a m)“.

5. V § 3 ods. 19 sa za číslovku 15 vkladajú slová „ , s výnimkou výkazov podľa § 1 ods. 1 písm. s)
a ods. 2 písm. m),“.

6. V prílohe č. 10 Metodika na vypracúvanie výkazu Hlásenie o novoposkytnutých
spotrebiteľských úveroch Spo (RPMN) 8-04 sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie: “9.
Kreditnými kartami sa rozumejú spotrebiteľské úvery, ktoré spotrebiteľ získal prostredníctvom
platobnej karty, pričom sa vykazujú len zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktoré prvýkrát určujú
výšku splátky, úrokovú sadzbu alebo výšku poplatkov dohodnutého obchodu medzi
spotrebiteľom a veriteľom. Pri výpočte RPMN pri kreditných kartách sa vychádza z predpokladu,
že spotrebiteľský úver sa poskytuje na obdobie jedného roka a splatí sa v 12 rovnakých
splátkach a v mesačných intervaloch. Ak veriteľ aplikuje pri kreditných kartách bezúročné
obdobie aj vtedy, ak doba splácania presiahne toto obdobie, zohľadní sa táto skutočnosť pri
výpočte RPMN.”. Doterajšie body 9 a 10 sa označujú ako body 10 a 11.

7. Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 14, ktorá je prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.
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Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2019.

Peter Kažimír, guvernér


