VYHLÁSENIE EMIR

Celý oficiálny názov Zákazníka - právnická osoba,
alebo organizačná zložka a číslo v obchodnom
registri:

Kód LEI:
XTB Login:
Meno, priezvisko a pozícia osoby oprávnenej
zastupovať Zákazníka (v prípade právnických osôb
alebo organizačných jednotiek):
Adresa (sídlo spoločnosti):

Vyhlasujem, že v súlade s nariadením EMIR som (prosím, označte v bode 1. alebo 2.):
1.

Finančná protistrana (prosím, označte iba jednu z nasledujúcich možností):










2.

životná poisťovňa s povolením v súlade so smernicou Európskeho parlamentu
a Rady 2009/138/ES
úverová inštitúcia s povolením v súlade so smernicou Európskeho parlamentu
a Rady 2013/36/EU
investičný podnik s povolením v súlade so smernicou Európskeho parlamentu
a Rady 2004/39/ES
poisťovňa s povolením v súlade so smernicou 2009/138/ES
alternatívny investičný fond spravovaný správcom alternatívnych investičných
fondov s povolením alebo registráciou v súlade so smernicou Európskeho parlamentu
a Rady 2011/61/EU
inštitúcie zamestnaneckého penzijného poistenia v zmysle čl. 6 písm. a)
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES
zaisťovňa s povolením v súlade so smernicou 2009/138/ES
subjekty kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov
(SKIPCP) a ich správcovská spoločnosť s povolením v súlade so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES

Nefinančná protistrana (prosím, označte (a) alebo (b) a potom podnikateľskú činnosť):



(a) Presiahol som clearingové prahové hodnoty (Nefinančná protistrana “plus”)

EMIR – EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURE REGULATION:
Clearingové prahy
Hodnoty clearingových prahov pre účely povinnosti clearingu sú:
a) 1 miliarda EUR hrubej nominálnej hodnoty v prípade zmlúv o mimoburzových úverových derivátoch;
b) 1 miliarda EUR hrubej nominálnej hodnoty v prípade zmlúv o mimoburzových akciových derivátoch;
c) 3 miliardy EUR hrubej nominálnej hodnoty v prípade zmlúv o mimoburzových úrokových derivátoch;
d) 3 miliardy EUR hrubej nominálnej hodnoty v prípade zmlúv o mimoburzových devízových derivátoch;
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e) 3 miliardy EUR hrubej nominálnej hodnoty v prípade zmlúv o mimoburzových komoditných
derivátoch a ostatných zmlúv o mimoburzových derivátoch, ktoré nie sú stanovené v písmenách a)
až d).



(b) Nepresiahol som clearingové prahové hodnoty (Nefinančná protistrana “mínus”)

Vykonávam podnikateľskú činnosť v nasledujúcich kategóriách1,2,3,4:






















poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov
ťažba a dobývanie
priemyselná výroba
dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
stavebníctvo
veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov
doprava a skladovanie
ubytovanie a stravovacie služby
informácie a komunikácia
finančné a poisťovacie činnosti
činnosti v oblasti nehnuteľností
odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy
administratívne a podporné služby
verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
vzdelávanie
zdravotníctvo a sociálna pomoc
umenie, zábava a rekreácia
ostatné činnosti
činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach
produkujúce tovary a služby na vlastné použitie
činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení

1

Vyššie uvedené kategórie zodpovedajú hlavným oddielom štatistickej klasifikácie ekonomických
činností v Európskom spoločenstve (NACE), ako je vymedzené v nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006.
2

Ak sa vykazuje viac než jedna podnikateľská činnosť, uveďte ich v poradí podľa relatívneho
významu zodpovedajúcich činností, počnúc 1, kde 1 znamená hlavnú podnikateľskú činnosť, 2
znamená menší podnikateľský význam atď.
3

Uveďte najbližší typ/typy podnikateľských činností.

4

Kategórie uvádzajú iba nefinančné protistrany.

_________________________________________
Dátum, podpis, pečiatka
Prosím, zašlite oskenovanú, riadne vyplnenú a podpísaná kópiu tohto formulára na e-mail:
emir@xtb.com
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