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11

12

13

14

15

Výčet položek číselníku:

 POPIS ČÍSELNÍKU

Bankovní záruka a zajištění spolehlivými ručiteli

Zajištění penězi

Zajištění dluhopisy spolehlivých emitentů a kótovanými CP

Zajištění zástavním právem na nemovitost

Nezajištěno

Kód Název položky

Zajištění  pohledávek bankovní zárukou nebo ručením od
ručitele, jehož riziková váha je nižší než 100% dle přílohy
2 (tab.1)  Vyhlášky ČNB č.333/2002, kterou se stanoví
pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na
konsolidovaném základě při splnění předpokladů uvedených v §
 15 odst. 1a) a 2a), 2b) a 2c) příslušné vyhlášky  (ve vazbě
na § 1 odst. 2) Opatření ČNB č.2/2002 o kapitálové
přiměřenosti bank a dalších pravidlech obezřetného podnikání
na individuálním základě).

Zajištění  pohledávek zástavním právem k pohledávkám na
vyplacení vkladu z účtu vedeného u vykazující banky nebo u
jiných bank při splnění předpokladů uvedených v §15 odst.
1b)1. a 1c) a rovněž 2a), 2b),  2c) a 2d)  Vyhlášky ČNB
č.333/2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání
ovládajících osob na konsolidovaném (ve vazbě na § 1 odst.
2) Opatření ČNB č.2/2002 o kapitálové přiměřenosti bank a
dalších pravidlech obezřetného podnikání na individuálním
základě).

Zajištění  pohledávek zástavním právem k dluhopisům, které
byly emitovány subjektem, jehož riziková váha je nižší než
100% dle přílohy 2 (tab. 1) Vyhlášky ČNB č.333/2002, kterou
se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob
na konsolidovaném základě při splnění předpokladů uvedených
v §15 odst. 1b)2. a 1d) a rovněž 2a), 2b),2c) a 2d)
příslušné vyhlášky (ve vazbě na § 1 odst. 2) Opatření ČNB
č.2/2002 o kapitálové přiměřenosti bank a dalších pravidlech
obezřetného podnikání na individuálním základě) a i
obchodovatelnými cennými papíry, které jsou přijaty k
obchodování na tuzemském veřejném trhu ( tj. jsou
registrované ve smyslu §71 a §72 Zákona 591/1992 o CP v
platném znění) nebo na zahraničním trhu.

Zajištění  pohledávek zástavním právem k nemovitosti do výše
čisté realizovatelné hodnoty zajištění , při splnění
předpokladu, že zástavní právo lze uplatnit v celém průběhu
trvání úvěrového vztahu.

Nezajištění  pohledávek žádným způsobem.

Formy zajištění úvěruNázev:

P0040 Způsob zajištění úvěru
Použití číselníku v parametrech:

Kategorie (formy) zajištění standardních a klasifikovaných úvěrů poskytnutých
bankou, resp. pohledávek banky.
Charakteristika:

Poznámka:
Zajištění dané kategorie se může vztahovat jen na část úvěru, resp. pohledávky
nebo na více pohledávek.
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41

42

43

44

45

46

47

51

61

62

63

64

71

97

98

Zástava  nemovitosti vlastní

Zástava nemovitosti cizí

Zástava  věci movité bez převodu vlastnického práva

Zástava věci movité spojená s převodem vlast. práva

Zástava pohledávky

Zástava cenných papírů kromě dluhopisů

Zástava vydaných dluhopisů

Směnečná zajištění

Záruční vklad

Ručení

Záruka banky

Záruka státu

Vinkulace pojistného

Jiné zajištění

Ostatní zajištění  úvěrů

Kód Název položky

Např. vlastní nemovitost určená k podnikání dlužníka,
vlastní nemovitost určená k obývání ve vlastnictví dlužníka

Např. nemovitost ve vlastnictví třetí osoby určená k
podnikání dlužníka, nemovitost ve vlastnictví třetí osoby
určená k obývání

Např. zástava pohledávky v tuzemsku i v zahraničí, cese
pohledávky

Např. akcie, podílové listy, obchodní podíly, skladišťní
listy

Např. státní dluhopisy , dluhopisy cizích států, dluhopisy
ČNB, dluhopisy vydané bankami, dluhopisy vydané právnickými
osobami.

Např. aval. směnky, směnky dané do zástavy bance kromě
depozitních směnek, které spadají pod kód 61.

např. vázaný vklad uložený v bance , jistota- vklad složený
na vnitřní účet banky nebo depozitní směnka vydaná
bankou,která ji příjímá jako zajištění

Např. fyzickou osobou, právnickou osobou, Fondem národního
majetku.

Např. vládou ČR, vládami cizích států, institucemi
podporovanými vládou ČR a vládami cizích států.

Jakékoliv pojištění, které bylo vinkulováno ve prospěch
banky.

Použití pouze pro aplikaci CRÚ. Jiná zajištění úvěrů , která
nejsou zahrnuta ve formách zajištění úvěru uvedených pod
položkami  41 až 71 . Např. zástavní právo k ochranné
známce, přistoupení k závazku, převzetí dluhů .

Zajištění  pohledávek jiným způsobem než uvedeným v
položkách kódů 11 až 14.
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6.2 PlatnýStav: 01.01.2004Platnost od:
ČNBZdroj: Ing. Boušková / odb. 61Garant:

S_ZAJUV

Verze:

Zajištění  pohledávek
Kód Název položky
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KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Verze StavKód Členění

BA0064

Název členění

Kód: Formy zajištění úvěruNázev:

CZAJUV Zajištění klasifikovaných pohledávek 1.0 20 01.01.2000

Platnost od
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CZAJUVKód: CZAJUVAkronym:
Zajištění klasifikovaných pohledávekNázev:

Formy zajištění úvěruPro Číselník:
Charakteristika:
BA0064

Položky:
S_ZAJUV - Zajištění  pohledávek
    11 - Bankovní záruka a zajištění spolehlivými ručiteli
    12 - Zajištění penězi
    13 - Zajištění dluhopisy spolehlivých emitentů a kótovanými CP
    14 - Zajištění zástavním právem na nemovitost
    98 - Ostatní zajištění  úvěrů
    15 - Nezajištěno

Kód - Název

1.0 PlatnýStav: *********Platnost od
Zdroj:  / Garant:
Verze:
Poznámka:

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Verze StavKód domény

BA0064

Název domény

Kód: Formy zajištění úvěruNázev:

D_S_ZAJUV1
Z_ZAJUV1

Zajištění pohledávek
Zajištění pohledávek

1.0
3.0

20
20

01.01.2000
01.01.2002

Platnost od
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D_S_ZAJUV1

Z_ZAJUV1

Kód:

Kód:

S_ZAJUV

Z_ZAJUV1

Akronym:

Akronym:

1.0

3.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2000

01.01.2002

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Výčet položek domény:
Položka Členění
11 - Bankovní záruka a zajištění spolehlivými ručiteli
12 - Zajištění penězi
13 - Zajištění dluhopisy spolehlivých emitentů a kótovanými CP
14 - Zajištění zástavním právem na nemovitost
98 - Ostatní zajištění  úvěrů
15 - Nezajištěno

�

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0064 - Formy zajištění úvěru

BA0064 - Formy zajištění úvěru

Zajištění pohledávek

Zajištění pohledávek

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:
Položka Členění �S_ZAJUV - Zajištění  pohledávek CZAJUV �

Výčet položek domény:
Položka
11 - Bankovní záruka a zajištění spolehlivými ručiteli
12 - Zajištění penězi
13 - Zajištění dluhopisy spolehlivých emitentů a kótovanými CP
14 - Zajištění zástavním právem na nemovitost
98 - Ostatní zajištění  úvěrů
15 - Nezajištěno
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