USŁUGI KDPW_TR

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Repozytorium transakcji

KIM JESTEŚMY?
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – jedna z najważniejszych instytucji infrastruktury polskiego
rynku finansowego – to podmiot z ponad 20-letnim doświadczeniem na polskim rynku kapitałowym,
oferujący szeroki wachlarz usług finansowych dla klientów polskich i zagranicznych. Naszą wizytówką jest
komplementarność usług, wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych oraz profesjonalna obsługa
gwarantująca satysfakcję klientów, wśród których znajdują się znane i renomowane podmioty z różnych
sektorów gospodarki.

2

KDPW odpowiedzialny jest m.in. za prowadzenie:

■■
■■
■■
■■

rozrachunku transakcji;
centralnego depozytu papierów wartościowych;
agencji numerującej (nadawanie kodów LEI, ISIN, FISN, CFI);
repozytorium transakcji.

Dysponując odpowiednimi zasobami systemowymi, wykwalifikowaną kadrą ekspertów i szerokim
wachlarzem nowatorskich usług, KDPW posiada niezależną i silną pozycję na międzynarodowym
rynku finansowym.
Repozytorium Transakcji KDPW jako jedno z pierwszych w Europie uzyskało rejestrację w Europejskim
Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), potwierdzając tym samym spełnienie wszystkich
międzynarodowych norm, dając gwarancję najwyższego poziomu świadczonych usług.
KDPW_TR, uczestnicząc w procesie wdrażania regulacji EMIR od samego początku, prowadzi niezwykle
aktywny dialog z wszystkimi uczestnikami rynku – regulatorami, pozostałymi repozytoriami i uczestnikami
raportującymi, dostosowując swoje usługi do wymogów prawnych i wytycznych ESMA, a także wsłuchując
się uważnie w głos podmiotów objętych obowiązkiem raportowania.
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Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Repozytorium transakcji

NASZE ZALETY
■■
■■
■■
■■
■■
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bezpieczny, certyfikowany dostęp do aplikacji;
przyjazny i intuicyjny interfejs www umożliwiający obsługę raportowania
i bezpośredni dostęp do przechowywanych danych;
światowy standard komunikacji - komunikaty XML, dedykowane kolejki MQ;
wsparcie merytoryczne wykwalifikowanej, łatwo dostępnej kadry ekspertów;
odpowiednie procedury przygotowane na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych, stosowanie
rozwiązań gwarantujących zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz ciągłości
gromadzenia i przechowywania danych (np. ośrodek zapasowy).

CO OFERUJEMY?
KDPW_TR umożliwia przesyłanie raportów o kontraktach pochodnych z wykorzystaniem
przyjaznego i bezpiecznego interfejsu www lub poprzez automatyczne połączenie bezpośrednie.
Komunikaty związane z rejestracją transakcji pochodnych zbudowane są w oparciu o zakres
informacyjny określony w standardach technicznych do Rozporządzenia EMIR. Zawierają one
zestaw danych wymaganych przez Repozytorium do właściwego identyfikowania transakcji oraz
właściwej obsługi procesów rejestracji, zgodny z wymaganiami ESMA.
Nasza aplikacja internetowa pozwala na:

■■
■■
■■
■■

raportowanie nowych transakcji oraz ich modyfikację;
wyświetlanie, przeglądanie zaraportowanych danych;
filtrowanie oraz pobieranie zestawień zaraportowanych danych
(eksport do plików *.xml, *.xlsx, *.csv);
śledzenie etapów procesu raportowania.
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Rodzaje kontraktów
KDPW_TR uprawnione jest do rejestrowania raportów obejmujących wszystkie klasy instrumentów
pochodnych bez względu na rynek ich zawarcia:
CO

CR

CU

EQ

IR

OT

towarowy
instrument
pochodny

kredytowy
instrument
pochodny

walutowy
instrument
pochodny

instrument
pochodny
na akcje

instrument
pochodny
na stopę
procentową

inny
instrument
pochodny

Typy uczestnictwa w KDPW_TR

■■

■■
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Generalny uczestnik
raportujący (GUR)

Zwykły uczestnik
raportujący (ZUR)

Pośredni uczestnik
repozytorium (PUR)

uprawniony do:

uprawniony do:

uprawniony do:

przekazywania do repozytorium
transakcji raportów o kontraktach
w imieniu własnym lub w imieniu
innego kontrahenta, w tym raportów
o kontraktach, których ten uczestnik
nie jest stroną;
dostępu do danych dotyczących
kontraktów pochodnych, które zostały
przekazane przez tego uczestnika lub
których jest stroną.

■■

■■

przekazywania do repozytorium
transakcji raportów o kontraktach
w imieniu własnym, jak również w imieniu
kontrahenta będącego drugą stroną
transakcji własnej tego uczestnika;
dostępu do danych dotyczących
kontraktów pochodnych, które zostały
przekazane przez tego uczestnika lub
których jest stroną.

podmiot nieraportujący

■■
■■

dostępu do danych dotyczących
kontraktów pochodnych, których
jest stroną;
zgłaszania nieścisłości
w raportach dotyczących
kontraktów, których jest stroną.

Inni użytkownicy
Komercyjny Użytkownik Repozytorium (KUR):

■■
■■
■■

podmiot, będący upoważnionym przez uczestnika użytkownikiem repozytorium,
posiadający dostęp do informacji o kontraktach pochodnych, których stroną jest
ten uczestnik, na podstawie zawartej z KDPW umowy o poufności;
KUR uzyskuje dostęp do informacji o transakcjach innego podmiotu wyłącznie za jego zgodą;
przydatna funkcjonalność – np. dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych,
konsultantów, doradców.
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Zalety uczestnictwa bezpośredniego w KDPW_TR (w typie GUR i ZUR):
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łatwy dostęp

modyfikacja danych

wsparcie

bezpośredni dostęp do
zaraportowanych danych

możliwość modyfikacji danych,
bez pośrednictwa innych systemów
informatycznych, a tym samym wpływ
na ich jakość i zgodność ze stanem
faktycznym (bez dodatkowych opłat)

wsparcie dedykowanych,
wykwalifikowanych pracowników
(szybkie tempo odpowiedzi na
zgłaszane problemy/pytania związane
zarówno z dostępem do systemu, jak
i codziennym procesem raportowania)

warsztaty

informacja

możliwość udziału
w warsztatach i szkoleniach
organizowanych przez
KDPW_TR dla uczestników
raportujących

dostęp do zmian w regulacjach europejskich oraz zaleceń ESMA
związanych z raportowaniem transakcji, dzięki informacjom
udostępnianym na bieżąco przez KDPW_TR (w przystępny sposób,
w wersji PL i ENG)

KOMUNIKACJA Z KDPW_TR
KDPW_TR udostępnia swoim uczestnikom dwa interfejsy komunikacyjne:
A2A (application to application)

U2A (user to application)

interfejs wspierający automatyczną wymianę
danych pomiędzy aplikacją repozytorium, po
stronie KDPW i aplikacjami uczestników.
Zrealizowany jest na bazie wymiany
zdefiniowanych komunikatów w formacie XML za
pomocą oprogramowania IBM WebSphere MQ.

graficzny interfejs użytkownika, wspierający
manualną wymianę danych z aplikacją repozytorium
transakcji. Dzięki aplikacji graficznej uczestnik ma
możliwość raportowania za pomocą formularza
pozwalającego wpisać szczegóły transakcji lub
poprzez import plików xml.
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BEZPIECZEŃSWTO
Uwierzytelnienie użytkownika w aplikacji realizowane jest na podstawie certyfikatów
elektronicznych wydawanych przez Głównego Poręczyciela, będącego pracownikiem KDPW,
zgodnie z Regulaminem Głównego Poręczyciela (certyfikaty imienne i firmowe).
Autoryzacja i kontrola dostępu do poszczególnych funkcjonalności definiowana
jest w module ról i uprawnień.

KDPW_TR udostępnia swoim użytkownikom trzy środowiska pracy:
PRD

TSTA

TSTB

środowisko produkcyjne

środowisko testowe

środowisko testowe

dostępne wyłącznie
dla Uczestników KDPW_TR
i podmiotów uprawnionych

będące odzwierciedleniem
rozwiązań funkcjonalnych
aktualnego środowiska
produkcyjnego

w którym testowane są
nowe funkcjonalności
przed ich produkcyjnym
wdrożeniem

Dostęp do środowisk testowych jest bezpłatny.
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PRZECHOWYWANIE DANYCH
Informacje zgromadzone w KDPW_TR dostępne są on-line dla wszystkich aktywnych kontraktów terminowych*.

■■
■■
■■

KDPW_TR przechowuje informacje o kontrakcie pochodnym przez okres 10 lat od dnia jego rozwiązania.
Kontrakt dostępny jest on-line przez 30 miesięcy od daty jego terminacji. Dane dotyczące
zarchiwizowanego kontraktu pochodnego, dostępne są na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego,
w terminie do 5 dni roboczych.
Dane przechowywane przez KDPW_TR przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia repozytorium
oraz udostępniania informacji podmiotom uprawnionym. KDPW nie wykorzystuje informacji
otrzymywanych w raportach do celów handlowych.

Dostęp do danych zaraportowanych do KDPW_TR posiadają: uczestnicy KDPW_TR, podmioty upoważnione na podstawie umowy
o zachowaniu poufności danych, nadzorcy (zgodnie z art. 81 rozporządzenia EMIR).

*
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DANE PUBLICZNE
KDPW_TR zamieszcza na swojej stronie www.kdpw.pl ogólnodostępne informacje publiczne
o przechowywanych danych, w formie cotygodniowych, zagregowanych raportów.

REKONCYLIACJA DANYCH
KDPW_TR, wraz z innym autoryzowanymi repozytoriami, wspomaga proces uzgadniania danych pomiędzy
stronami kontraktów terminowych, parując i porównując szczegóły transakcji raportowanych przez
strony oddzielnie. Proces rekoncyliacji danych został uzgodniony pomiędzy repozytoriami transakcji
i zaakceptowany przez ESMA.
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JAK PRZYSTĄPIĆ DO KDPW_TR?
Do uzyskania Uczestnictwa w KDPW_TR niezbędna jest akceptacja Regulaminu Repozytorium Transakcji.
Zawarcie umowy następuje w ciągu 10 dni roboczych od momentu złożenia wniosku i kompletu
wymaganych dokumentów, na podstawie Uchwały Zarządu KDPW.

Wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo powinien zawierać:
określenie typu uczestnictwa, o które ubiega się wnioskodawca;
oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca zapoznał się z informacją dotyczącą sposobu
dostępu do danych dotyczących kontraktów oraz dokonywania korekt raportów;
wymagane załączniki:

■■
■■
■■
■■

aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru
oświadczenie o posiadaniu aktywnego kodu LEI oraz numeru identyfikacji podatkowej
oświadczenie o miejscu siedziby prowadzenia działalności gospodarczej
notarialnie poświadczone podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy
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OPŁATY
Wszystkie opłaty KDPW_TR są naliczane w PLN.
Faktury zawierające VAT wystawiane są z uwzględnieniem kwot do zapłaty w walutach: PLN, EUR, GBP, USD.
Faktury wystawiane są w miesięcznych cyklach z datą płatności do 21 dnia miesiąca następującego po
miesiącu wystawienia faktury.
opłaty roczne
ZUR

GUR

PUR

Zwykły Uczestnik Raportujący

Główny Uczestnik Raportujący

Pośredni Uczestnik Repozytorium

10 000 PLN

40 000 PLN

2 000 PLN

(ca. EUR 2,300)

(ca. EUR 9,100)

(ca. EUR 450)

Jeżeli umowa z KDPW zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok
pobierana jest w ½ wysokości.

Wydanie certyfikatu elektronicznego

1 000 PLN
(ca. EUR 230)
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za każdy wydany certyfikat (z opłaty zwolnieni są uczestnicy KDPW_TR)

opłaty miesięczne
za zgłoszenie transakcji do repozytorium:
za zgłoszenie transakcji, której
przedmiotem jest kontrakt ETD
(giełdowy):

za utrzymywanie w repozytorium informacji:

za zgłoszenie transakcji, której
przedmiotem jest kontrakt inny
niż ETD:

0,05 PLN

0,15 PLN

0,05 PLN

(ca. EUR 0,01)

(ca. EUR 0,03)

(ca. EUR 0,01)

od każdej transakcji

od każdej transakcji

od każdej transakcji

MAKSYMALNA OPŁATA ROCZNA
Dla każdej pary:

uczestnik
raportujący
i kontrahent

opłata z tytułu raportowania oraz utrzymania danych o raportach
naliczana jest w danym roku do wysokości

o ile liczba raportów
nie przekroczy

250 tys. PLN

25 mln

(ca. EUR 56 900)

Po przekroczeniu progu 25 mln raportów opłaty z tytułu raportowania oraz utrzymania danych naliczane są ponownie do wysokości
250 tys. zł (ca. EUR 56 900) dla kolejnych 25 mln raportów.

Wszystkie wyliczenia zgodne ze średnim miesięcznym kursem NBP obowiązującym w 02/2016: 1€ = 4,3960PLN
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Dział Repozytorium Transakcji

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zespół ds. Raportowania i Współpracy z Nadzorcami

ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Tel. +48 22 537 91 47, +48 22 537 91 30

POLSKA

e-mail: repository@kdpw.pl

e-mail: kdpw@kdpw.pl

Wszystkie informacje zawarte w materiale oraz dokumenty dotyczące funkcjonowania KDPW_TR oraz dostępów do środowisk
produkcyjnego i testowych znajdują się na stronie internetowej KDPW. Szczegółowe zasady funkcjonowania KDPW_TR określa
Regulamin Repozytorium Transakcji.
www.kdpw.pl

