POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INICJOWANE PRZEZ
UCZESTNIKÓW

Pożyczki Negocjowane

Opis Funkcjonalny Systemu

Autor Dokumentu

KDPW S.A.

Wersja Dokumentu

1.2

Nazwa dokumentu
Warszawa, 20 sierpnia 2014 r.
1/35

SPIS TREŚCI
1.

SŁOWNIK POJĘĆ ......................................................................................................... 4

2.

OGÓLNY OPIS SYSTEMU POŻYCZEK .............................................................................. 5

3.

2.1

Cel i zakres systemu pożyczek ................................................................................................5

2.2

Uczestnicy systemu pożyczek ..................................................................................................5

2.3

Lista akceptowanych papierów wartościowych ....................................................................7

OPIS FUNKCJONALNOSCI SPECYFICZNYCH DLA SYSTEMU POŻYCZEK ................................. 8
3.1

Zarządzanie zapotrzebowaniem na pożyczkę .......................................................................8

3.1.1

Zgłoszenie zapotrzebowania pożyczkobiorcy ..................................................................................... 8

3.1.2

Automatyczna aktualizacja zapotrzebowania na pożyczkę ............................................................... 10

3.1.3

Propozycja warunków pożyczki ....................................................................................................... 11

3.1.4

Akceptacja warunków pożyczki ....................................................................................................... 12

3.2

Zarządzanie pożyczką ...........................................................................................................13

3.2.1

Żądanie zmiany terminu zwrotu pożyczki terminowej ..................................................................... 14

3.2.2

Żądanie zwrotu pożyczki bezterminowej w całości .......................................................................... 16

3.2.3

Żądanie zwrotu pożyczki bezterminowej w części ........................................................................... 17

3.3

Status pożyczki.......................................................................................................................20

3.4

Generowanie instrukcji rozliczeniowych.............................................................................21

3.4.1

Instrukcje rozliczeniowe otwarcia pożyczki ..................................................................................... 21

3.4.2

Instrukcje rozliczeniowe zakończenia pożyczki ............................................................................... 21

4. OPIS SYSTEMU W ZAKRESIE FUNKCJONALNOŚCI CENTRALNEGO DEPOZYTU PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH ........................................................................................................... 22
4.1
4.1.1

Otwarcie pożyczki............................................................................................................................. 22

4.1.2

Zwrot pożyczki ................................................................................................................................. 23

4.1.3

Zabezpieczenie Umowne .................................................................................................................. 24

4.1.4

Aktualizacja wartości zabezpieczenia umownego ............................................................................ 25

4.1.5

Zamknięcie pożyczki przez użytkownika wewnętrznego. ................................................................ 27

4.2
5.

Rozrachunek pożyczki ..........................................................................................................22

Obsługa zdarzeń korporacyjnych ........................................................................................28

OPIS SYSTEMU W ZAKRESIE FUNKCJONALNOŚCI IZBY ROZLICZENIOWEJ ........................... 29
5.1

Gwarantowanie pożyczki ......................................................................................................29

5.1.1

Zarządzanie zabezpieczeniem pożyczki - założenia ......................................................................... 29

5.1.2

Wstępny Depozyt Zabezpieczający Pożyczki ................................................................................... 30

5.1.3

Właściwy Depozyt Zabezpieczający Pożyczki ................................................................................. 30

5.1.4

Obliczanie wpłaty do funduszu zabezpieczającego .......................................................................... 33

Opracowanie: KDPW S.A.

2/35

5.1.5

5.2

Obliczanie depozytu dodatkowego ................................................................................................... 34

Zakończenie pożyczki ............................................................................................................34

5.2.1

Zwrot lub zamknięcie pożyczki ........................................................................................................ 34

5.2.2

Zamknięcie pożyczki na żądanie KDPW_CCP. ............................................................................... 34

Opracowanie: KDPW S.A.

3/35

1.

SŁOWNIK POJĘĆ

Operator systemu pożyczek – podmiot organizujący i zarządzający pracą systemu pożyczek
papierów wartościowych; operatorem systemu pożyczek jest KDPW S.A.
Otwarcie pożyczki – rozpoczęcie cyklu życia pożyczki poprzez skuteczny rozrachunek operacji
otwarcia pożyczki.
Pożyczka bezterminowa – pożyczka bez oznaczonego terminu zakończenia pożyczki.
Pożyczka papierów wartościowych - umowa, na podstawie, której jedna strona przenosi na
drugą stronę własność określonych papierów wartościowych, a druga strona zobowiązuje się do
zwrotnego przeniesienia własności z upływem terminu oznaczonego w umowie lub z upływem
okresu wypowiedzenia oraz do przekazania odpowiedniego zabezpieczenia i zapłaty
wynagrodzenia.
Pożyczka terminowa – pożyczka z oznaczonym terminem zakończenia pożyczki.
Saldo pożyczek – zagregowany, dla danego ISIN-u i dla danego konta rozliczeniowego, wolumen
netto papierów wartościowych będących przedmiotem aktywnych pożyczek, prezentowany,
w zależności od wyniku kompensacji, jako pozycja długa lub krótka.
System pożyczek negocjowanych – system pożyczek papierów wartościowych inicjowanych
przez uczestników, funkcjonujący w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń,
organizowany przez KDPW przy współpracy z KDPW_CCP.
Tablica pożyczek – narzędzie w ramach systemu pożyczek służące przechowywaniu informacji
o pożyczkach p.w.
Uczestnik systemu pożyczek – uczestnik KDPW uprawiony do zawierania umowy pożyczki
w ramach systemu pożyczek.
Umowa pożyczki – umowa zawierana w ramach systemu pożyczek w wyniku akceptacji przez
pożyczkobiorcę propozycji warunków umowy, przedstawionej przez pożyczkodawcę.
Zakończenie pożyczki – zwrot pożyczki lub zamknięcie pożyczki.
Zamknięcie pożyczki – zakończenie pożyczki przez operatora systemu pożyczek.
Zwrot pożyczki – zakończenie pożyczki w związku z realizacją treści umowy pożyczki.
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2.

OGÓLNY OPIS SYSTEMU POŻYCZEK

2.1 Cel i zakres systemu pożyczek
Celem systemu negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest umożliwienie
uczestnikom systemu zawierania pożyczek papierów wartościowych oraz zapewnienie ich pełnej
obsługi w zakresie zarządzania pożyczką oraz rozliczenia i rozrachunku, od momentu zawarcia
umowy do momentu ostatecznego zakończenia pożyczki. Przedmiotem pożyczki będą wyłącznie
akcje, które w momencie zawarcia umowy pożyczki są wprowadzone do obrotu na rynku
giełdowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
Pożyczki papierów wartościowych zawierane w ramach systemu pożyczek negocjowanych mają
służyć niedopuszczeniu do zawieszenia rozrachunku lub likwidacji zawieszenia rozrachunku
transakcji zabezpieczonych prowadzonymi przez KDPW_CCP funduszami – rozliczeniowym oraz
zabezpieczającym ASO, a także zapewnieniu zwrotu papierów wartościowych pożyczonych
w ramach systemu pożyczek automatycznych.
W ramach systemu pożyczek możliwe będzie zgłaszanie zapotrzebowania na pożyczki,
uzgadnianie warunków umowy pożyczki i zawieranie umów pożyczki papierów wartościowych.
Pożyczki papierów wartościowych w ramach systemu będą mogły być:


terminowe, tj. z oznaczonym terminem zakończenia,



bezterminowe, tj. bez oznaczonego terminu zakończenia.

Strony pożyczki będą dla siebie anonimowe. Zwrot pożyczki zawartej w ramach systemu będzie
gwarantowany zasobami odrębnego systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń pożyczek
negocjowanych zarządzanego przez KDPW_CCP.

2.2 Uczestnicy systemu pożyczek
Uczestnik systemu pożyczek to instytucja uprawiona do zawierania umowy pożyczki w ramach
systemu. Uczestnikiem systemu będzie instytucja o danym kodzie instytucji, która przystąpiła
do systemu pożyczek.
Uczestnicy systemu pożyczek papierów wartościowych mogą występować w dwóch rolach,
tj., jako:


Pożyczkodawca, kiedy uczestnik w ramach umowy pożyczki przenosi na drugą stronę
własność określonych papierów wartościowych.
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Pożyczkobiorca, kiedy uczestnik w ramach umowy pożyczki zobowiązuje się do
zwrotnego przeniesienia własności papierów wartościowych z upływem terminu
oznaczonego w umowie lub z upływem okresu wypowiedzenia oraz do przekazania
odpowiedniego zabezpieczenia i zapłaty wynagrodzenia.

Uczestnictwo w systemie pożyczek będzie dobrowolne. Uprawnionymi do uczestnictwa
w systemie pożyczek będą wyłącznie uczestnicy bezpośredni KDPW.
Uprawnione instytucje będą mogły formalnie i dobrowolnie zgłaszać swój akces do systemu
pożyczek określając swoją rolę, jako pożyczkodawca i/lub pożyczkobiorca. Pożyczki będą mogły
być zawierane na rachunek własny uczestnika lub na rachunek klienta.
Przystąpienie uczestnika do systemu pożyczek będzie odbywać się na podstawie pisemnego
wniosku (deklaracji uczestnictwa) skierowanego do KDPW.
Uczestnik systemu pożyczek będzie miał możliwość wystąpienia z systemu także na podstawie
wniosku skierowanego do KDPW.
Od uczestnika systemu pożyczek wymagane będzie wskazanie (zgodnie z istniejącymi
umowami) uczestnika rozliczającego KDPW_CCP, odpowiedzialnego domyślnie za rozliczanie
pożyczek zawieranych przez danego uczestnika, w szczególności uczestnik systemu pożyczek
może być rozliczającym dla samego siebie. W momencie przystąpienia do systemu uczestnik
wskaże, zgodnie z istniejącymi relacjami formalnymi w zakresie reprezentacji, domyślnego
uczestnika rozliczającego KDPW_CCP, odpowiedzialnego wobec KDPW_CCP za czynności
rozliczeniowe w zakresie pożyczek papierów wartościowych, w tym za czynności związane
z

zabezpieczeniem

zwrotu

pożyczki,

w

szczególności

za

wnoszenie

depozytów

zabezpieczających pożyczki oraz wpłaty do funduszu zabezpieczającego pożyczki. Na podstawie
informacji posiadanych przez KDPW_CCP możliwe będzie jednoznaczne wyznaczenie
domyślnego konta rozliczeniowego właściwego dla pożyczek zawieranych na rachunek własny
uczestnika oraz domyślnego konta rozliczeniowego właściwego dla pożyczek zawieranych na
rachunek klientów uczestnika. Zwrot pożyczki będzie rozliczany przez to samo konto, przez
które nastąpiło rozliczenie otwarcia pożyczki.
Wymagane będzie, aby zawierający pożyczkę był tożsamy z uczestnikiem KDPW, będącym stroną
rozrachunku dla danej pożyczki (z zachowaniem stron, tzn. pożyczkobiorca będzie stroną
przyjmującą papiery na poziomie rozrachunku otwarcia pożyczki, a pożyczkodawca stroną
dostarczającą papiery na poziomie rozrachunku otwarcia pożyczki, i odwrotnie, w przypadku
zwrotu pożyczki). Rozrachunek otwarcia i zakończenia pożyczki, w zakresie transferu papierów
wartościowych, powinien być realizowany w KDPW wyłącznie na kontach papierów
wartościowych danego pożyczkodawcy lub pożyczkobiorcy. Zwrot pożyczki powinien także
Opracowanie: KDPW S.A.
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zostać rozrachowany przez to samo konto, na którym nastąpił rozrachunek otwarcia pożyczki.
Rozrachunek pieniężny otwarcia i zakończenia pożyczki, w zakresie transferu środków
pieniężnych, a także czynności związane z aktualizacją wartości zabezpieczenia umownego
(MTM), będą realizowane w banku rozliczeniowym wyłącznie na rachunku pieniężnym płatnika
właściwego dla danego pożyczkodawcy lub pożyczkobiorcy (jako uczestnika KDPW).
Do rozliczenia środków pieniężnych wnoszonych przez właściwego uczestnika rozliczającego
KDPW_CCP,

jako

depozyt

zabezpieczający

pożyczki

lub

jako

wpłaty

do

funduszu

zabezpieczającego pożyczki, stosowany będzie domyślny rachunek pieniężny płatnika
właściwego dla danego uczestnika rozliczającego zgodnie z istniejącymi wskazaniami lub
relacjami w KDPW_CCP.
Uczestnik systemu pożyczek będzie miał możliwość wnioskowania o aktualizację danych już
przechowywanych w bazach danych systemu pożyczek za pośrednictwem odpowiedniego
wniosku aktualizacyjnego.

2.3

Lista akceptowanych papierów wartościowych

Na poziomie szczegółowych regulacji systemu pożyczek papierów wartościowych określone
będzie, jakie papiery wartościowe mogą być przedmiotem pożyczki w ramach systemu.
Na poziomie regulacji CCP określone będzie, jakie papiery wartościowe mogą być wnoszone,
jako depozyt zabezpieczający pożyczki w ramach systemu.
Jeśli dany papier wartościowy dotychczas dopuszczony do systemu pożyczek zostanie z niego
wykluczony (np. ze względu na wycofanie p.w. z KDPW) operator niezwłocznie po otrzymaniu
informacji o wykluczeniu (np. na podstawie uchwały Zarządu KDPW) podejmie działania w celu
zamknięcia aktualnie otwartych pożyczek, których przedmiotem jest wykluczony papier
wartościowy. Uczestnicy zobowiązani będą dokonać zwrotu pożyczek w danym papierze
wartościowym nie później niż w terminie określonym przez KDPW.
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3.

OPIS FUNKCJONALNOSCI SPECYFICZNYCH DLA SYSTEMU POŻYCZEK

3.1

Zarządzanie zapotrzebowaniem na pożyczkę

W ramach systemu jego uczestnikowi udostępnione zostaną funkcjonalności związane
z przygotowaniem do zawarcia oraz zawarciem umowy pożyczki papierów wartościowych,
w zakresie:


Zapotrzebowania na pożyczkę, takie jak:
o

Zgłoszenie lub wycofanie przez pożyczkobiorcę zapotrzebowania na pożyczkę;

o

Dostęp pożyczkodawców do informacji nt. zapotrzebowań na pożyczkę
zgłoszonych przez pożyczkobiorców.



Uzgadniania warunków umowy pożyczki, takie jak:
o

Proponowanie przez pożyczkodawcę warunków umowy pożyczki (w odpowiedzi
na zapotrzebowanie zgłoszone przez pożyczkobiorcę);



Akceptacja propozycji pożyczkodawcy przez pożyczkobiorcę, skutkująca zawarciem
umowy pożyczki na warunkach uzgodnionych przez strony.

Zapewniona

zostanie

automatyczna

aktualizacja

zapotrzebowania

pożyczkobiorcy,

w przypadku, gdy zapotrzebowanie pierwotnie zgłoszone przez pożyczkobiorcę zostanie
częściowo zrealizowane, a pozostały wolumen papierów, na które zgłoszono zapotrzebowanie,
spełni określone kryteria.

3.1.1

Zgłoszenie zapotrzebowania pożyczkobiorcy

Zgłoszenie zapotrzebowanie na pożyczkę odbywa się poprzez przesłanie odpowiedniego
komunikatu przez pożyczkobiorcę do systemu pożyczek (komunikat zgłoszenia loan.ord.001.01,
funkcja: NEWM, operacja: NEED).
Po otrzymaniu od pożyczkobiorcy komunikatu nowego zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę
KDPW przeprowadzi kontrolę formalną i merytoryczną komunikatu. Jeśli komunikat będzie
niepoprawny wysłany zostanie komunikat zwrotny informujący o odrzuceniu komunikatu przez
system oraz o przyczynie odrzucenia (komunikat statusu zgłoszenia loan.stp.001.01, funkcja:
NEWM, operacja: NEED, status: PENE).
Jeśli komunikat będzie poprawny zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym
nastąpi przyjęcie zgłoszenia przez system pożyczek oraz wysłanie komunikatu zwrotnego do
pożyczkobiorcy potwierdzającego skuteczne zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę
(komunikat statusu zgłoszenia loan.stp.001.01, funkcja: NEWM, operacja: NEED, status: PEND).
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Od tego mementu możliwa jest prezentacja zapotrzebowania pożyczkobiorcy pożyczkodawcom.
Informacje o aktualnym zapotrzebowaniu na pożyczkę są udostępniane użytkownikom w formie
komunikatów wychodzących.
Do wszystkich pożyczkodawców wysyłany zostanie komunikat informujacy o zapotrzebowaniu
zgłoszonym przez pożyczkobiorcę (komunikat statusu zgłoszenia loan.stp.001.01, funkcja:
NEWM, operacja: NEED, status: PEND).
Komunikat potwierdzający skuteczne zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę zawiera unikalny
numer referencyjny zgłoszenia nadany przez system („Identyfikator zgłoszenia”). Numer ten
służył będzie do dalszej identyfikacji zgłoszenia pożyczkobiorcy w ramach systemu pożyczek.
Możliwe będzie wycofanie przez pożyczkobiorcę wcześniej zgłoszonego zapotrzebowania na
pożyczkę. Wycofanie (odwołanie) zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę w trybie dostępu A2A
odbywa się poprzez przesłanie odpowiedniego komunikatu przez pożyczkobiorcę do systemu
pożyczek (komunikat zgłoszenia loan.ord.001.01, funkcja: CANC, operacja: NEED).
Zawartość komunikatu służącego do odwołania zgłoszenia jest analogiczna jak w przypadku
komunikatu

zgłoszenia

zapotrzebowania

na

pożyczkę.

Również

kontrole;

formalna

i merytoryczna są analogiczne jak w ww. komunikacie. Wymagane jest wskazanie numeru
referencyjnego zgłoszenia pożyczkobiorcy, które jest przedmiotem odwołania. W wyniku
skutecznego odwołania zgłoszenie zapotrzebowania pożyczkobiorcy zostanie wycofane
z systemu, w szczególności w zakresie dostępności dla potencjalnych kontrahentów.
Do uczestników (do danego pożyczkobiorcy oraz do wszystkich pożyczkodawców) wysyłany jest
komunikat potwierdzający wycofanie zgłoszenia.
Łączna liczba pożyczonych papierów wartościowych oznaczonych danym kodem nie będzie
mogła przekroczyć 5% wielkości emisji dla każdego z pożyczkobiorców i 10% wielkości emisji
dla wszystkich pożyczkobiorców łącznie.
Nie będzie wymagane podanie przez pożyczkobiorcę w zgłoszeniu zapotrzebowania na pożyczkę
proponowanego

wynagrodzenia

dla

pożyczkodawcy.

Wypełnienie

tego

pola

przez

pożyczkobiorcę będzie opcjonalne.
Zapotrzebowanie na pożyczkę będzie ważne nie dłużej niż do dnia określonego w zgłoszeniu,
jako „Oczekiwana data rozrachunku otwarcia pożyczki” włącznie. Szczegółowe regulacje
wyznaczają godzinę, do której w dniu otwarcia pożyczki ważne są zgłoszenia zapotrzebowania
na pożyczkę, wskazujące dany dzień, jako „Oczekiwaną datę rozrachunku otwarcia pożyczki”,
jest to 14:30. Szczegółowe regulacje określają również maksymalny okres czasu (liczbę dni
roboczych) pomiędzy dniem zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę a dniem otwarcia
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pożyczki, jest to okres jednego dnia, tj., zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę powinno
wskazywać, jako datę otwarcia pożyczki ten sam dzień, w którym dokonano zgłoszenia, lub
kolejny dzień roboczy. Wraz z upływem terminu ważności zgłoszenie przestanie być
udostępniane potencjalnym pożyczkodawcom.
Struktury komunikatów zgłoszenia loan.ord.001.01 i statusu zgłoszenia loan.stp.001.01–
w załączniku.

3.1.2

Automatyczna aktualizacja zapotrzebowania na pożyczkę

Akceptacja warunków umowy pożyczki, poprzedzająca formalne zawarcie umowy pożyczki,
będzie mogła dotyczyć liczby papierów wartościowych określonych pierwotnie w treści
zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę w formie przedziału (od LICZBY MINIMALNEJ PW do
LICZBY MAKSYMALNEJ PW). UZGODNIONA DO POŻYCZENIA LICZBA PW będzie, więc mogła być
niższa niż MAKSYMALNA LICZBA PW, na którą zapotrzebowanie zgłosił pożyczkobiorca,
a pozostała (niebędąca przedmiotem uzgodnienia) liczba papierów będzie mogła być wyższa lub
równa LICZBIE MINIMALNEJ PW z pierwotnego zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę. W takiej
sytuacji

(określanej,

jako

częściowa

realizacja

zapotrzebowania)

system

pożyczek

automatycznie dokona aktualizacji zapotrzebowania na pożyczkę, w zakresie liczby papierów
wartościowych będących przedmiotem zapotrzebowania. Aktualizacja warunków umowy
pożyczki

będzie

dokonywana

po

skutecznej

akceptacji

warunków

pożyczki

przez

pożyczkobiorcę.
Przed automatyczną aktualizacją zapotrzebowania system sprawdzi czy pozostała do
pożyczenia liczba papierów wartościowych tj. MAKSYMALNA LICZBA PW ze zgłoszenie
zapotrzebowania minus UZGODNIONA DO POŻYCZENIA LICZBA PW jest większa bądź równa
wartości MINIMALNA LICZBA PW w zgłoszeniu zapotrzebowania. Jeśli warunek ten jest spełniony
system dokona aktualizacji zapotrzebowania na pożyczkę w zakresie liczby papierów
wartościowych, tak, aby liczba ta była równa pozostałej do pożyczenia liczbie papierów
wartościowych, z pozostałymi parametrami niezmienionymi względem oryginalnego zgłoszenia.
Informacja o aktualizacji zapotrzebowania zostanie przekazana do pożyczkobiorcy, którego
dotyczy, oraz do pożyczkodawców za pomocą komunikatu statusu zgłoszenia (komunikat
loan.stp.001.01, funkcja: NEWM, operacja: NEED, status: PEND).
Jeśli opisany wyżej warunek nie jest spełniony, system usunie pierwotne zgłoszenie
zapotrzebowania, uznając je za zrealizowane. O wygaśnięciu zapotrzebowania system
poinformuje pożyczkodawców za pomocą komunikatu statusu zgłoszenia (komunikat
loan.stp.001.01, funkcja: NEWM, operacja: NEED, status: CAND).

Opracowanie: KDPW S.A.

10/35

3.1.3

Propozycja warunków pożyczki

Warunkiem zawarcia pożyczki jest akceptacja przez pożyczkobiorcę propozycji warunków
umowy pożyczki, przedstawionej przez pożyczkodawcę w odpowiedzi na zapotrzebowanie na
pożyczkę zgłoszone pierwotnie przez pożyczkobiorcę. Odpowiedź pożyczkodawcy na
zapotrzebowanie zgłoszone przez pożyczkobiorcę ma formę propozycji warunków umowy
pożyczki.
Odpowiedź pożyczkodawcy na zapotrzebowanie pożyczkobiorcy - przekazywana jest do systemu
pożyczek przez pożyczkodawcę za pomocą komunikatu zgłoszenia (komunikat loan.ord.001.01,
funkcja: NEWM, operacja: COND).
Od pożyczkodawcy wymagane jest:


wskazanie właściwego numeru referencyjnego zgłoszenia, na które dana propozycja jest
odpowiedzią,



podanie wysokości proponowanego wynagrodzenia za pożyczkę,



w zakresie wolumenu p.w.: zakres pomiędzy MINIMALNĄ LICZBĄ PW ze zgłoszenia
warunków pożyczki a MAKSYMALNĄ LICZBĄ PW z tego zgłoszenia powinien posiadać
niepustą cześć wspólną, z zakresem pomiędzy MINIMALNĄ LICZBĄ PW ze zgłoszenia
zapotrzebowania

na

pożyczkę

a

MAKSYMALNĄ

LICZBĄ

PW

ze

zgłoszenia

zapotrzebowania na pożyczkę.


ponadto, propozycja warunków umowy pożyczki musi zawierać oświadczenie
pożyczkodawcy o zamiarze zawarcia umowy pożyczki inkorporującej postanowienia
§ 76 d ust. 3, § 76 e, §76 f ust. 2, §76 g ust. 2, §76 h i §76 i Regulaminu, w formie
odpowiedniego znacznika (CtrctCondAcptInd ) w komunikacie loan.ord.001.01.

Po otrzymaniu przez system od pożyczkodawcy komunikatu propozycji warunków umowy
pożyczki przeprowadzana jest kontrola formalna i merytoryczna komunikatu. Ponadto
wymagane jest, aby komunikat był zgodny z aktualnymi danymi zgłoszenia zapotrzebowania na
pożyczkę, do którego się odnosi, w zakresie kluczowych wartości określających parametry
pożyczki.
Jeśli komunikat zostanie odrzucony, jako niepoprawny (błędny) lub np. ze względu na
zdezaktualizowanie się zapotrzebowania na pożyczkę, wysłany zostanie komunikat zwrotny
informujący

o

błędzie

lub

odrzuceniu

komunikatu

(komunikat

statusu

zgłoszenia

loan.stp.001.01, funkcja: NEWM, operacja: COND, status: PENE).
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Jeśli komunikat jest poprawny, propozycja warunków pożyczki zostanie przyjęta przez system
pożyczek i przekazana do pożyczkobiorcy za pomocą komunikatu statusu zgłoszenia (komunikat
loan.stp.001.01, funkcja: NEWM, operacja: COND, status: PEND).
Do

pożyczkodawcy

wysłany

zostanie

komunikat

zwrotny

potwierdzający

skuteczne

przedstawienie propozycji warunków umowy pożyczki (komunikat statusu zgłoszenia
loan.stp.001.01, funkcja: NEWM, operacja: COND, status: PEND).
Potwierdzenie skutecznego zgłoszenia propozycji zawierać będzie unikalny numer referencyjny
propozycji nadany przez system pożyczek. Numer ten będzie służył do dalszej identyfikacji
propozycji pożyczkodawcy w ramach systemu pożyczek.
Za pośrednictwem systemu pożyczek pożyczkobiorca będzie mógł otrzymać propozycje
warunków umowy pożyczki od wielu pożyczkodawców.
W ramach systemu pożyczek możliwe będzie wycofanie przez pożyczkodawcę wcześniej
zgłoszonej propozycji warunków pożyczki. Wycofanie propozycji przez pożyczkodawcę odbywać
się

będzie

poprzez

przesłanie

odpowiedniego

komunikatu

(komunikat

zgłoszenia

loan.ord.001.01, funkcja: CANC, operacja: COND). Komunikat będzie podlegać kontroli
formalnej i merytorycznej na zasadach analogicznych jak komunikat zawierający propozycję
warunków pożyczki.
Warunkiem skutecznego wycofania propozycji pożyczkodawcy będzie brak wcześniejszej jej
akceptacji przez pożyczkobiorcę. W wyniku skutecznego odwołania propozycja pożyczkodawcy
zostanie

wycofana

z

systemu.

Do

zainteresowanych

uczestników

(pożyczkodawcy

i pożyczkobiorcy) wysyłany zostanie komunikat potwierdzający wycofanie propozycji (komunikat
statusu zgłoszenia loan.stp.001.01, funkcja: NEWM, operacja: COND, status: CAND).

3.1.4

Akceptacja warunków pożyczki

W celu udzielenia zgody na wybraną propozycję pożyczkodawcy, pożyczkobiorca wyraża
akceptację propozycji pożyczkodawcy za pomocą komunikatu zgłoszenia (komunikat
loan.ord.001.01, funkcja: NEWM, operacja: ACPT).
Akceptacja pożyczkobiorcy jest podstawą do zawarcia umowy pożyczki.
Pożyczkobiorca będzie mógł zaakceptować więcej niż jedną propozycję pożyczkodawców,
jednak suma wolumenu (liczby) papierów wartościowych pożyczonych w ten sposób przez
pożyczkobiorcę nie może być wyższa niż MAKSYMALNA LICZBA PW ze zgłoszenia
zapotrzebowania na pożyczkę. W przypadku akceptacji więcej niż jednej propozycji
pożyczkodawców, każda cząstkowa akceptacja będzie musiała być zgodna z poszczególnymi
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propozycjami pożyczkodawców. Ponadto każda cząstkowa akceptacja pożyczkobiorcy będzie
musiała być zgodna w zakresie wolumenu p.w. z aktualną treścią zgłoszenia zapotrzebowania
na pożyczkę, z uwzględnieniem konsekwencji automatycznej aktualizacji zgłoszenia
zapotrzebowania w wyniku częściowej jego realizacji.
Po otrzymaniu przez system od pożyczkobiorcy komunikatu akceptacji warunków umowy
pożyczki przeprowadzona zostanie kontrola formalna i merytoryczna komunikatu. Wymagane
będzie, aby komunikat był zgodny z aktualnymi danymi zgłoszenia zapotrzebowania na
pożyczkę, do którego się odnosi, w zakresie kluczowych wartości określających parametry
pożyczki.
Jeśli komunikat nie będzie poprawny nastąpi wysłanie komunikatu zwrotnego informującego
o błędzie (komunikat statusu zgłoszenia loan.stp.001.01, funkcja: NEWM, operacja: ACPT,
status: PENE).
Jeśli komunikat będzie poprawny nastąpi przyjęcie akceptacji przez system pożyczek
Warunkiem skutecznej akceptacji propozycji pożyczkodawcy, skutkującej zawarciem umowy
pożyczki, jest zgodność odpowiednich danych (takich jak: nr referencyjny propozycji
pożyczkodawcy,

proponowane

wynagrodzenie)

w

komunikacie

akceptacji

z

danymi

zamieszczonymi w komunikacie zawierającym propozycję pożyczkodawcy.
W związku ze skuteczną akceptacją przez pożyczkobiorcę warunków zgłoszonych przez
pożyczkodawcę, do pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy wysyłane są odpowiednie komunikaty
statusu zgłoszenia (do pożyczkobiorcy: komunikat loan.stp.001.01, funkcja: NEWM, operacja:
ACPT, status: MACH; do pożyczkodawcy: komunikat loan.stp.001.01, funkcja: NEWM, operacja:
COND, status: MACH).

3.2

Zarządzanie pożyczką

Użytkownik zewnętrzny będzie mógł zarządzać pożyczką przekazując do systemu pożyczek, za
pomocą komunikatów żądania dotyczące wykonania przez system określonych czynności.
Możliwe będzie:


złożenie żądania zwrotu pożyczki - dowolna strona umowy pożyczki będzie mogła
w dowolnym momencie zażądać zwrotu przedmiotu pożyczki,



udzielenie odpowiedzi na żądanie zwrotu złożone przez innego uczestnika, będącego
kontrpartnerem umowy pożyczki.
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Na podstawie żądań dostępne będą różne funkcje w zależności od charakteru danej pożyczki
(terminowa lub bezterminowa). Żądanie zmiany terminu zwrotu będzie dostępne dla pożyczek
terminowych. Żądanie zwrotu pożyczki w całości lub w części będzie dostępne dla pożyczek
bezterminowych. Wymienione funkcje będą dostępne od momentu rozrachunku otwarcia danej
pożyczki.
Żądanie zwrotu pożyczki oraz odpowiedź na żądanie zwrotu przekazywane będą za pomocą
komunikatu zgłoszenia żądania (loan.tec.001.01). Struktura komunikatu – w załączniku.

3.2.1

Żądanie zmiany terminu zwrotu pożyczki terminowej

Pożyczki terminowe pomimo wskazanej daty zwrotu, mogą zostać zakończone, za zgodą stron
transakcji, w terminie innym niż uzgodniony pierwotnie pomiędzy stronami w momencie
zawarcia pożyczki. Pożyczki terminowe mogą zostać zakończone zarówno przed, jak i po
uzgodnionym pierwotnie terminie zwrotu, gdy strony pożyczki uzgodnią nowy termin zwrotu
pożyczki.
Zakłada się, iż strona żądająca wcześniejszego lub późniejszego niż pierwotnie uzgodniony,
terminu zwrotu pożyczki (pożyczkodawca lub pożyczkobiorca), przekazuje do systemu pożyczek
żądanie zwrotu ze wskazaniem nowego, innego terminu, niż pierwotnie uzgodniony.
Następnie żądanie zwrotu jest przekazywane do uczestnika systemu pożyczek będącego drugą
stroną umowy pożyczki, który w odpowiedzi może zaakceptować lub odrzucić żądanie. Możliwe
jest równoległe przedstawienie przez strony odmiennych żądań. W danym czasie możliwe jest
złożenie przez daną stronę jednego żądania. Przedstawienie przez stronę nowego żądania
wymaga, więc odwołania żądania poprzedniego.
W przypadku uzgodnienia przez strony nowego terminu zwrotu pożyczki, zostanie on zapisany
w tablicy pożyczek. Dokumenty rozliczeniowo-rozrachunkowe dotyczące zwrotu pożyczki
zostaną wygenerowane zgodnie z nowym terminem rozrachunku zwrotu pożyczki.
Żądanie zmiany terminu zwrotu pożyczki terminowej składane będzie przez uczestnika za
pomocą komunikatu zgłoszenia żądania (komunikat loan.tec.001.01, funkcja: NEWM, typ
operacji: CHDT, etap operacji: NORD).
Po otrzymaniu przez system pożyczek komunikatu żądania dotyczącego zmiany terminu zwrotu
pożyczki terminowej przeprowadzana jest kontrola formalna i merytoryczna komunikatu. Jeśli
komunikat jest niepoprawny, następuje wysłanie komunikatu zwrotnego informującego
o błędzie (komunikat statusu zgłoszenia żądania loan.stt.001.01, funkcja: NEWM, typ operacji:
CHDT, etap operacji: NORD, status: PENE).
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Komunikat poprawny zostanie przyjęty przez system pożyczek do realizacji. System pożyczek
wygeneruje potwierdzenie dla strony żądającej o złożonym żądaniu zwrotu oraz przekaże drugiej
stronie umowy pożyczki komunikat o wystawionym żądaniu zwrotu (w obu przypadkach będzie
to komunikat statusu zgłoszenia żądania loan.stt.001.01, funkcja: NEWM, typ operacji: CHDT,
etap operacji: NORD, status: PEND).
Żądanie zmiany terminu zwrotu oraz potwierdzenie jego dotyczące, będzie ważne
w systemie przez n kolejnych dni kalendarzowych od momentu złożenia żądania (n – zostanie
określone w regulacjach szczegółowych), gdzie dzień złożenia żądania traktowany jest, jako
dzień pierwszy. Po upływie tego terminu żądanie przestanie być ważne.
Po otrzymaniu komunikatu informującego o żądaniu zwrotu pożyczki terminowej w terminie
innym niż pierwotnie uzgodniony, strona otrzymująca żądanie będzie mogła udzielić pozytywnej
odpowiedzi na żądanie, akceptując jego treść za pomocą komunikatu (komunikat zgłoszenia
żądania loan.tec.001.01, funkcja: NEWM, typ operacji: CHDT, etap operacji: ACPT).
W sytuacji, gdy uczestnik będący drugą stroną umowy pożyczki nie wyraża zgody na zwrot
pożyczki w terminie innym niż pierwotnie uzgodniony, będzie mógł nie odpowiedzieć na
otrzymane żądanie zwrotu lub też odpowiedzieć negatywnie, odrzucając żądanie za pomocą
komunikatu (komunikat zgłoszenia żądania loan.tec.001.01, funkcja: NEWM, typ operacji: CHDT,
etap operacji: DENY).
Komunikat przesłany przez uczestnika poddany zostanie kontroli formalnej i merytorycznej. Jeśli
komunikat nie będzie poprawny, system pożyczek przekaże komunikat zwrotny informujący
o błędzie (komunikat statusu zgłoszenia żądania loan.stt.001.01, funkcja: NEWM, typ operacji:
CHDT, etap operacji: ACPT lub DENY (w zależności od sytuacji), status: PENE).
Jeśli komunikat akceptacji żądania będzie poprawny, system pożyczek dokona aktualizacji
informacji o pożyczce zapisanych w tablicy pożyczek, gdzie zostanie zapisana nowa uzgodniona
data zwrotu danej pożyczki terminowej. Do obu stron pożyczki zostanie wysłany komunikat
zwrotny potwierdzający zgodę stron na zmianę daty zwrotu pożyczki (do strony, która
przedstawiła żądanie, wysłany zostanie komunikat statusu zgłoszenia żądania loan.stt.001.01,
funkcja: NEWM, typ operacji: CHDT, etap operacji: NORD, status: MACH; do strony, która
zaakceptowała

żądanie

wysłany

zostanie

komunikat

statusu

zgłoszenia

żądania

loan.stt.001.01, funkcja: NEWM, typ operacji: CHDT, etap operacji: ACPT, status: MACH).
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3.2.2

Żądanie zwrotu pożyczki bezterminowej w całości

Zwrot pożyczki bezterminowej w całości nie wymaga zgody kontrpartnera. Zwrot będzie mógł
być zainicjowany przez pożyczkodawcę lub pożyczkobiorcę. Zrealizowane zostanie pierwsze
poprawnie złożone żądanie przez jedną ze stron pożyczki.
Zgłoszenie żądania zwrotu pożyczki możliwe będzie po dniu rozrachunku otwarcia pożyczki.
W

przypadku

przesłania

przez

jedną

ze

stron

komunikatu

zgłoszenia

żądania,

w Tablicy Pożyczek musi istnieć pożyczka o identyfikatorze pożyczki zgodnym z identyfikatorem
wskazanym

w

komunikacie

zgłoszenia

żądania.

Także

pozostałe

dane

zawarte

w zgłoszeniu żądaniu przesłanym przez stronę, która żąda zwrotu pożyczki muszą być zgodne
z danymi o otwartej pożyczce zapisanymi w tablicy pożyczek.
Żądanie zwrotu pożyczki bezterminowej składane będzie przez uczestnika za pomocą
komunikatu zgłoszenia żądania (komunikat loan.tec.001.01, funkcja: NEWM, typ operacji: RETA,
etap operacji: NORD).
Komunikat zgłoszenia żądania poddany zostanie kontroli formalnej i merytorycznej. Jeśli
komunikat będzie niepoprawny, zostanie wysłany komunikat zwrotny informujący o błędzie
(komunikat statusu zgłoszenia żądania loan.stt.001.01, funkcja: NEWM, typ operacji: RETA, etap
operacji: NORD, status: PENE).
Strona żądająca zwrotu pożyczki (pożyczkodawca lub pożyczkobiorca) w przekazanym żądaniu
zwrotu wskazuje termin oczekiwanego zwrotu pożyczki. Wskazany terminu zwrotu pożyczki
powinien być wyznaczany na podstawie szczegółowych regulacji, zależnie od strony
zgłaszającej żądanie oraz typu p.w.
Komunikat poprawny zostanie przyjęty przez system pożyczek do realizacji. Do uczestnika
wysłany zostanie komunikat zwrotny informujący o skutecznym złożeniu żądania (komunikat
statusu zgłoszenia żądania loan.stt.001.01, funkcja: NEWM, typ operacji: RETA, etap operacji:
NORD, status: MACH).
Poprawnie złożone żądanie zwrotu zostanie przekazane do wiadomości uczestnika systemu
pożyczek będącego drugą stroną umowy pożyczki za pomocą komunikatu statusu zgłoszenia
żądania (komunikat loan.stt.001.01, funkcja: NEWM, typ operacji: RETA, etap operacji: NORD,
status MACH).
Od uczestnika otrzymującego powiadomienie o wystawionym żądaniu nie jest wymagana żadna
czynność. Akceptacja żądania zwrotu dotyczy pożyczki bezterminowej w całości jest
bezwarunkowa.
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Jeżeli żadna ze stron nie dostarczy żądania zwrotu pożyczki bezterminowej w terminie
umożliwiającym zakończenie pożyczki przed terminem domyślnym (365 dni), system
wygeneruje dokumenty rozliczeniowo – rozrachunkowe, w których jako data zwrotu pożyczki
wskazany zostanie termin domyślny.
Uczestnik w żądaniu zwrotu wskaże DATĘ ZWROTU POŻYCZKI, w której żąda zwrotu pożyczki
bezterminowej w całości. Wobec tej daty będą stosowanie zasady określone w szczegółowych
regulacjach systemu pożyczek, których zastosowanie w żądaniu zwrotu wystawionym przez
uczestnika, będzie poddawane weryfikacji przez system:
Data zwrotu pożyczki = Z+1 - w przypadku żądania złożonego przez pożyczkobiorcę,



lub
Data zwrotu pożyczki = Z+3 - w przypadku żądania złożonego przez pożyczkodawcę.



gdzie Z oznacza dzień złożenia żądania, liczby odnoszą się do dni rozrachunkowych
w KDPW. Jeśli wskazana data nie spełni tego warunku, system poinformuje o wystąpieniu
błędu.
Wskazywana

data

nie

będzie

mogła

przypadać

później

niż

termin

określony

w szczegółowych regulacjach, jako maksymalny czas trwania pożyczki. Jeśli wskazana data
nie spełni tego warunku, system poinformuje o wystąpieniu błędu.

3.2.3

Żądanie zwrotu pożyczki bezterminowej w części

Pożyczki bezterminowe będą mogły zbyć zwracane częściowo, tj. przedmiotem częściowego
zwrotu pożyczki będzie mogła być mniejsza liczba papierów wartościowych, niż będąca
aktualnie przedmiotem danej pożyczki.
Częściowy zwrot pożyczki będzie możliwy, gdy strony pożyczki wyrażą zgodę za zwrot pożyczki
w części. Możliwe będzie równoległe przedstawienie przez strony odmiennych żądań. W tym
samym czasie możliwe będzie złożenie przez daną stronę jednego żądania. Przedstawienie
przez stronę nowego żądania wymagać będzie odwołania żądania poprzedniego.
Częściowy zwrot pożyczki bezterminowej operacyjnie przeprowadzany będzie na zasadach
analogicznych jak zwrot pożyczki terminowej przed terminem. Operacja będzie inicjowana
komunikatem zgłoszenia żądania przekazanym przez jedną ze stron pożyczki (komunikat
loan.tec.001.01, funkcja: NEWM, typ operacji: RETP, etap operacji: NORD).
Komunikat zgłoszenia żądania zostanie poddany kontroli formalnej i merytorycznej. Jeśli
komunikat będzie niepoprawny, zostanie wysłany komunikat zwrotny informujący o błędzie
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merytorycznym (komunikat statusu zgłoszenia żądania loan.stt.001.01, funkcja: NEWM, typ
operacji: RETP, etap operacji: NORD, status: PENE).
Komunikat poprawny zostanie przyjęty przez system do realizacji. Do uczestnika wysłany
zostanie komunikat zwrotny informujący o skutecznym złożeniu żądania (komunikat statusu
zgłoszenia żądania loan.stt.001.01, funkcja: NEWM, typ operacji: RETP, etap operacji: NORD,
status: PEND). Analogiczny komunikat wysłany zostanie do kontrparnetra uczestnika
składającego żądanie.
Użytkownik składając żądanie zwrotu będzie miał możliwość wskazania żądanej LICZBY P.W.
oraz nowej DATY (terminu) ZWROTU POŻYCZKI, których dotyczy żądanie częściowego zwrotu.
System zweryfikuje poprawność danych wskazywanych w żądaniu.
LICZBA P.W. - użytkownik systemu wskaże liczbę papierów wartościowych o danym kodzie ISIN,
na którą opiewa żądanie zwrotu pożyczki. System zweryfikuje poprawność wprowadzanych
danych:
 Wskazywana liczba nie powinna być większa niż liczba papierów zgodna z aktualną
treścią danej umowy pożyczki. Jeśli wprowadzona wartość nie spełni tego warunku
system poinformuję o wystąpieniu błędu.
DATA ZWROTU POŻYCZKI - użytkownik systemu wskaże datę, w której proponuje zwrot pożyczki
w części, jaką określa wskazana LICZBA P.W.


Data zwrotu pożyczki = Z+1 - w przypadku żądania złożonego przez pożyczkobiorcę,
lub



Data zwrotu pożyczki = Z+3 - w przypadku żądania złożonego przez pożyczkodawcę.

gdzie Z oznacza dzień złożenia żądania, liczby odnoszą się do dni rozrachunkowych
w KDPW, zgodnie z bieżącym kalendarzem dni rozrachunkowych.
Wskazywana data nie może przypadać później niż termin określony w szczegółowych
regulacjach, jako maksymalny czas trwania pożyczki. Jeśli wskazana data nie spełni tego
warunku system poinformuje o wystąpieniu błędu.
Po otrzymaniu komunikatu informującego o żądaniu zwrotu pożyczki bezterminowej w części,
strona otrzymująca żądanie będzie mogła udzielić pozytywnej odpowiedzi na żądanie,
akceptując jego treść za pomocą komunikatu zgłoszenia żądania (komunikat loan.tec.001.01,
funkcja: NEWM, typ operacji: RETP, etap operacji: ACPT).
W sytuacji, gdy uczestnik będący drugą stroną umowy pożyczki nie będzie chciał wyrazić zgody
na zwrot pożyczki w części, uczestnik taki będzie mógł nie odpowiedzieć na otrzymane żądanie
Opracowanie: KDPW S.A.
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zwrotu, lub też odpowiedzieć negatywnie, odrzucając żądanie za pomocą komunikatu
zgłoszenia żądania (komunikat loan.tec.001.01, funkcja: NEWM, typ operacji: RETP, etap
operacji: DENY).
Komunikat przekazany przez uczestnika będącego drugą strona pożyczki (akceptacja żądania
lub odrzucenie żądania) poddany zostanie kontroli formalnej i merytorycznej. Jeśli komunikat
będzie niepoprawny, system pożyczek wygeneruje komunikat zwrotny informujący o błędzie
merytorycznym (komunikat statusu zgłoszenia żądania loan.stt.001.01, funkcja: NEWM, typ
operacji: RETP, etap operacji: ACPT lub DENY (w zależności od sytuacji), status: PENE).
Jeśli komunikat akceptacji żądania jest poprawny, strony umowy zostaną powiadomione
o zgodzie na częściowy zwrot pożyczki bezterminowej za pomocą komunikatu statusu pożyczki
(do strony, która przedstawiła żądanie, wysłany zostanie komunikat statusu zgłoszenia żądania
loan.stt.001.01, funkcja: NEWM, typ operacji: RETP, etap operacji: NORD, status: MACH; do
strony, która zaakceptowała żądanie wysłany zostanie komunikat statusu zgłoszenia żądania
loan.stt.001.01, funkcja: NEWM, typ operacji: RETP, etap operacji: ACPT, status: MACH).
Każdorazowo, po zaewidencjonowaniu częściowego zwrotu pożyczki, aktualny stan pożyczek
będzie odzwierciedlany w tablicy pożyczek.
Pozostała część pożyczki, której nie dotyczy uzgodniony pomiędzy stronami termin zwrotu
w części, będzie miała wolumen równy różnicy pomiędzy pierwotną liczbą papierów, a liczbą
będącą przedmiotem częściowego zwrotu i zostanie zarejestrowana w systemie, jako odrębna
pożyczka. Domyślny termin rozrachunku zwrotu tej pożyczki w stosunku do daty otwarcia
pożyczki pierwotnej pozostanie niezmieniony.
Po aktualizacji danych w tablicy pożyczek do obu stron pożyczki zostaną wysłane komunikaty
informujące o aktualnych warunkach odrębnie dla podzielonych pożyczek (komunikaty statusu
pożyczki loan.stl.001.01).
Możliwy będzie wielokrotny częściowy zwrot pożyczki.
Zgłoszenie żądania zwrotu będzie ważne przez okres kolejnych n dni, określany parametrem na
podstawie szczegółowych regulacji systemu pożyczek, np. 1 dzień roboczy od momentu złożenia
żądania, gdzie dzień złożenia żądania traktowany jest, jako dzień pierwszy. Po upływie tego
terminu lub terminu określonego w szczegółowych regulacjach, jako maksymalny czas trwania
pożyczki (jeśli przypada wcześniej) oraz w przypadku odrzucenia lub odwołania żądania,
żądanie zwrotu zostanie usunięte z systemu.
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3.3

Status pożyczki

W ramach systemu pożyczek zapewnione jest przechowywanie danych dotyczących zawartych
pożyczek, w sposób zapewniający użytkownikom zewnętrznym i wewnętrznym bieżącą
informację o aktualnym stanie pożyczki w trakcie jej cyklu „życia”. Informacja o stanie pożyczki
wyrażana będzie poprzez status pożyczki i udostępniana uczestnikom za pomocą komunikatu
statusu pożyczki (komunikat loan.stl.001.01).
Status

pożyczki

będzie

ulegał

zmianom

w

wyniku

m.in.

czynności

rozliczeniowo

–rozrachunkowych oraz czynności związanych z zarządzaniem pożyczką.
Wartości statusu pożyczek:
Status

Opis

Kod Statusu

W trakcie otwarcia

Umowa pożyczki została zawarta, nie nastąpił

INOP

rozrachunek otwarcia pożyczki,
Brak rozrachunku otwarcia

Pożyczka nie została otwarta ze względu na brak

pożyczki

rozrachunku otwarcia pożyczki

Pożyczka aktywna

Pożyczka aktywna - po przeprowadzonym

CAND

OPEN

rozrachunku otwarcia pożyczki („OPEN”)
Pożyczka w trakcie

Pożyczka aktywna, zamykana na podstawie

zakończenia

dyspozycji zakończenia, rozrachunek

INCL

zakończenia pożyczki nie został zawieszony

Pożyczka zakończona

Pożyczka zakończona w wyniku

CLOS

przeprowadzonego rozrachunku zwrotu lub
zamknięcia pożyczki

Uczestnicy będą mogli na żądanie otrzymywać informację na temat aktualnego statusu pożyczki,
zgłaszając

zapotrzebowanie

za

pomocą

komunikatu

zgłoszenia

żądania

(komunikat

loan.tec.001.01, funkcja: NEWM, typ operacji: STAT, etap operacji: NORD).
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3.4

Generowanie instrukcji rozliczeniowych

System pożyczek zapewni automatyczne generowanie instrukcji rozliczeniowych dotyczących:


Otwarcia pożyczki,



Zakończenia pożyczki.

Po ich wygenerowaniu, instrukcje rozliczeniowe zostaną przekazane do KDPW_CCP w celu
rozliczenia (a następnie rozrachunku w KDPW) operacji otwarcia lub zakończenia pożyczki.

3.4.1

Instrukcje rozliczeniowe otwarcia pożyczki

W celu otwarcia pożyczki system pożyczek wygeneruje i przekaże do KDPW_CCP dwie instrukcje
rozliczeniowe, na

podstawie których

KDPW_CCP wygeneruje

odpowiednie

instrukcje

rozrachunkowe do KDPW.
Wskazana w instrukcji rozliczeniowej wartość otwarcia pożyczki (pole: Wartość i kod waluty
rozliczenia), równa zabezpieczeniu umownemu pożyczki (4.1.3)

3.4.2

Instrukcje rozliczeniowe zakończenia pożyczki

W celu przeprowadzenia operacji zakończenia pożyczki, system pożyczek wygeneruje i przekaże
do KDPW_CCP dwie instrukcje rozliczeniowe, na podstawie których KDPW_CCP wygeneruje
odpowiednie instrukcje rozrachunkowe do KDPW.
Wskazana w instrukcji rozliczeniowej wartość w polu: „Wartość i kod waluty rozliczenia” będzie
równa

wartości

zabezpieczenia

umownego,

faktycznie

przekazanego

pożyczkodawcy

(uwzględniającej zrealizowane bieżące rozliczenia MTM).
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4.

OPIS SYSTEMU W ZAKRESIE FUNKCJONALNOŚCI CENTRALNEGO DEPOZYTU
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

4.1

Rozrachunek pożyczki
4.1.1

Otwarcie pożyczki

Otwarcie pożyczki realizowane będzie w systemie kdpw_stream poprzez rozrachunek operacji
otwarcia pożyczki, polegającej na przekazaniu papierów wartościowych będących przedmiotem
pożyczki pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, za pośrednictwem konta technicznego
anonimowego kontrpartnera, w zamian za przekazanie środków pieniężnych, będących
zabezpieczeniem umownym pożyczki, pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą, także za
pośrednictwem konta technicznego anonimowego kontrpartnera.
Rozrachunek otwarcia pożyczki w KDPW realizowany jest na podstawie dwóch instrukcji
rozrachunkowych do rozrachunku na zasadzie DVP. Instrukcje rozrachunkowe zostaną
przekazane do KDPW przez KDPW_CCP.
Jedna z instrukcji rozrachunkowych umożliwi:
a. Przesunięcie określonej liczby p.w. będących przedmiotem pożyczki z konta pożyczkodawcy
na konto techniczne anonimowego kontrpartnera:
 Dt - konto pożyczkodawcy, status = AVAI
 Ct - konto techniczne anonimowego kontrpartnera, status = AVAI
b. Odpowiednie

obciążenie

rachunku

pieniężnego

właściwego

dla

anonimowego

kontrpartnera i uznanie rachunku pieniężnego płatnika właściwego dla pożyczkodawcy
środkami pieniężnymi stanowiącymi zabezpieczenie umowne pożyczki.
Druga z instrukcji rozrachunkowych umożliwi:
a. Przesunięcie określonej liczby p.w. będących przedmiotem pożyczki z konta technicznego
anonimowego kontrpartnera na konto pożyczkobiorcy:
 Dt - konto techniczne anonimowego kontrpartnera, status = AVAI
 Ct - konto pożyczkobiorcy, status = AVAI
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b. Odpowiednie obciążenie rachunku pieniężnego płatnika właściwego dla pożyczkobiorcy
i uznanie rachunku pieniężnego właściwego dla anonimowego kontrpartnera środkami
pieniężnymi stanowiącymi zabezpieczenie umowne pożyczki.
Dla ww. instrukcji rozrachunkowych realizacja jednej instrukcji będzie uzależniona od realizacji
drugiej instrukcji. Ponadto instrukcje rozrachunkowe dotyczące jednej umowy pożyczki
powiązane będą numerem referencyjnym pożyczki, takim samym dla obu wygenerowanych
instrukcji.

4.1.2

Zwrot pożyczki

Zwrot pożyczki terminowej, nastąpi domyślnie z upływem terminu, na jaki pożyczka została
udzielona. Rozrachunek operacji zwrotu pożyczki zostanie przeprowadzony w dniu wskazanym,
jako dzień zwrotu pożyczki.
Zwrot pożyczki realizowany będzie w systemie kdpw_stream poprzez rozrachunek operacji
zwrotu pożyczki, polegającej na przekazaniu papierów wartościowych będących przedmiotem
pożyczki pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą, za pośrednictwem konta technicznego
anonimowego kontrpartnera, w zamian za przekazanie środków pieniężnych, odpowiadających
aktualnej

wartości

zabezpieczenia

umownego

pożyczki

uwzględniającego

codzienne

wyrównanie do rynku (MTM), pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, także za
pośrednictwem konta technicznego anonimowego kontrpartnera.
KDPW_CCP zgodnie z aktualnymi zasadami generowania instrukcji rozrachunkowych dla
transakcji gwarantowanych wygeneruje odpowiednie instrukcje rozrachunkowe do rozrachunku
na zasadzie DVP, które przekazane zostaną do KDPW (CSD).
Na podstawie jednej z instrukcji nastąpi:
a. Przesunięcie określonej liczby p.w. będących przedmiotem pożyczki z konta pożyczkobiorcy
na konto techniczne anonimowego kontrpartnera:
 Dt - konto pożyczkobiorcy, status = AVAI
 Ct - konto techniczne anonimowego kontrpartnera, status = AVAI
b. Odpowiednie

obciążenie

rachunku

pieniężnego

właściwego

dla

anonimowego

kontrpartnera i uznanie rachunku pieniężnego płatnika właściwego dla pożyczkobiorcy
środkami pieniężnymi stanowiącymi zaktualizowane zabezpieczenie umowne pożyczki.
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Na podstawie drugiej instrukcji nastąpi:
a. Przesunięcie określonej liczby p.w. będących przedmiotem pożyczki z konta technicznego
anonimowego kontrpartnera na konto pożyczkodawcy:
 Dt - konto techniczne anonimowego kontrpartnera, status = AVAI
 Ct - konto pożyczkodawcy, status = AVAI
b. Odpowiednie obciążenie rachunku pieniężnego płatnika właściwego dla pożyczkodawcy
i uznanie rachunku pieniężnego właściwego dla anonimowego kontrpartnera środkami
pieniężnymi stanowiącymi zaktualizowane zabezpieczenie umowne pożyczki.
Dla ww. instrukcji rozrachunkowych postulowane jest, aby realizacja jednej instrukcji była
uzależniona od realizacji drugiej instrukcji.

4.1.3

Zabezpieczenie Umowne

Dla rozrachunku zabezpieczenia umownego będzie wykorzystany mechanizm DvP (w ramach
rozrachunku otwarcia pożyczki w KDPW). W ramach rozrachunku pożyczki dochodzi do
przekazania papierów z konta właściwego dla pożyczkodawcy na konto właściwe dla
pożyczkobiorcy w zamian za świadczenie pieniężne (zabezpieczenie umowne) przekazywane
pomiędzy płatnikami właściwymi dla uczestników dokonujących rozrachunku, którzy powinny
być tożsami z płatnikami pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy, którego wartość jest ustalona na
podstawie kursu zamknięcia z dnia poprzedniego (wartość rynkowa ze zbioru wyceny) zgodnie
ze wzorem:

CR – wartość rynkowa ze zbioru wyceny
LS – liczba tytułów przekazywanych przy operacji wymiany papierów wartościowych (split)
MS – liczba tytułów przyjmowanych przy operacji wymiany papierów wartościowych (split)
– zabezpieczenie początkowe dla 1 sztuki papieru j obliczone w dniu t.
Zabezpieczenie umowne może mieć wyłącznie formę środków pieniężnych.
Brak rozrachunku w KDPW otwarcia pożyczki oznacza brak: pobrania i przekazania
zabezpieczenia umownego, rejestracji pożyczki w Tablicy Pożyczek oraz w konsekwencji
naliczenia depozytów zabezpieczających przez KDPW_CCP.
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4.1.4

Aktualizacja wartości zabezpieczenia umownego

Aktualizacja wartości zabezpieczenia umownego dla aktywnych pożyczek poprzez wyrównanie
do rynku (MTM) będzie naliczana (formalnie) przez KDPW zgodnie z następującymi zasadami:

1. Obliczenia wyrównania do rynku (MTM) mają na celu aktualizację wysokości przekazanego
pożyczkodawcy zabezpieczenia umownego do jego aktualnej wartości rynkowej.

2. Operacja naliczenia MTM jest przeprowadzana przez KDPW wyłącznie dla pożyczek
aktywnych, codziennie (w dni robocze) od dnia otwarcia do dnia poprzedzającego dzień
wygenerowania instrukcji zakończenia.

3. Obliczenia MTM wykonywane są w systemie pożyczek po zaktualizowaniu wyceny papierów
wartościowych w module wyceny.

4. Zakłada się codzienne przekazywanie MTM:
 Od pożyczkodawcy do pożyczkobiorcy, w przypadku spadku wartości przedmiotu
pożyczki,
 Od pożyczkobiorcy do pożyczkodawcy, w przypadku wzrostu wartości przedmiotu
pożyczki.

5. MTM jest rozliczane poprzez przekazywanie środków pieniężnych (naliczonych, jako
wyrównanie do rynku) pomiędzy rachunkami pieniężnymi płatników właściwych dla
uczestników KDPW będących stronami umowy pożyczki (pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą),
za pośrednictwem rachunku KDPW, na podstawie odpowiednich instrukcji płatniczych.
Dla zastosowanych instrukcji płatniczych postulowane jest, aby realizacja instrukcji dot.
płatności pomiędzy płatnikiem właściwym dla pożyczkodawcy a KDPW była uzależniona od
realizacji instrukcji dot. płatności pomiędzy KDPW a płatnikiem właściwym dla
pożyczkobiorcy, i odwrotnie.

6. Rozrachunek MTM (przekazywanie środków pieniężnych w celu rozliczenia MTM) jest
realizowany codziennie (w dni robocze) od dnia następującego po dniu otwarcia pożyczki do
dnia wygenerowania instrukcji zakończenia, poprzedzającego dzień zakończenia pożyczki.

7. Rozrachunek instrukcji płatniczych wygenerowanych w celu rozliczenia MTM odbywa się na
sesjach płatnych w KDPW. Pierwsza próba rozrachunku MTM w danym dniu podejmowana
jest na pierwszej sesji płatnej, kolejne (jeśli jest taka konieczność) – na kolejnych sesjach
płatnych w danym dniu.
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8. Instrukcje płatnicze aktualizujące MTM odnoszą się do wartości MTM zagregowanej na
danego uczestnika, na dany dzień.

9. Płatność z tytułu rozliczenia MTM podlegać będzie, na poziomie banku płatnika,
kompensacji z innymi płatnościami skierowanymi do rozrachunku na danej sesji.

10. W przypadku braku rozrachunku instrukcji płatniczych aktualizujących MTM na pierwszej
sesji płatnej w KDPW zastosowania będzie miała następująca procedura postępowania:
(1) Brak rozrachunku MTM na pierwszej sesji płatnej w KDPW w dniu T.
(2) Informacja o braku rozrachunku jest przekazywana do KDPW_CCP.
(3) KDPW kieruje instrukcje dot. MTM na kolejne sesje płatne w KDPW w danym dniu
- Uzupełniono MTM w dniu T -> Pożyczka trwa (Koniec procesu),
- Nie uzupełniono MTM w Dniu T -> Rozwiązanie umowy pożyczki (Kontynuacja).
(4) Po wyczerpaniu możliwości rozrachunku MTM w dniu T (brak kolejnych sesji płatnych)
CSD, o odpowiedniej godzinie (np. 16:00), automatycznie generuje i przekazuje do
KDPW_CCP instrukcje rozliczeniowe dot. zamknięcia wszystkich pożyczek uczestnika, który
nie uzupełnił MTM, (niezależnie od tego czy występował po stronie pożyczkobiorcy, czy po
stronie pożyczkodawcy) z domyślną datą zamknięcia, tj. T+1 – w przypadku, gdy MTM został
nieuzupełniony przez pożyczkobiorcę; T+3 – w przypadku, gdy MTM został nieuzupełniony
przez pożyczkodawcę. W takim przypadku nierozrachowane instrukcje dot. MTM zostaną
usunięte z systemu kdpw_stream na koniec dnia.
(4a) Operator będzie miał możliwość złożenia, w trybie manualnym, dyspozycji zamknięcia
wszystkich pożyczek uczestnika, który nie uzupełnił MTM w danym dniu, z domyślną datą
zamknięcia zgodną z opisanymi powyżej regułami. W takim przypadku nierozrachowane
instrukcje dot. MTM zostaną usunięte z systemu kdpw_stream na koniec dnia.
(4b) Ponadto operator będzie miał możliwość złożenia dyspozycji zablokowania możliwości
zawieranie nowych umów pożyczek (zarówno, jako pożyczkobiorca jak i pożyczkodawca)
przez uczestnika, który nie uzupełnił MTM w danym dniu (do odwołania).
(5) Od tego momentu KDPW zaprzestaje naliczania MTM pomiędzy stronami umowy
pożyczki.
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(6) Po otrzymaniu od KDPW instrukcji zakończenia, KDPW_CCP w dniu T generuje instrukcje
rozrachunkowe dot. zakończenia pożyczki i przesyła je do KDPW, gdzie instrukcje oczekują
na rozrachunek w dniu wskazanym w instrukcji.
(7) Od tego momentu (aż do momentu rozrachunku zakończenia) KDPW_CCP będzie naliczać
i pobierać od uczestników rozliczeniowych odpowiedzialnych za rozrachunek instrukcji dot.
zakończenia pożyczki depozyty zabezpieczające wartość wyrównania do rynku – dla salda
nierozrachowanych dokumentów zakończenia pożyczki (instrukcje zakończenia pożyczki)
-> Saldo WR.

11. Wzory wykorzystywane w procesie obliczeń MTM:
(

)

∑∑

CR – wartość rynkowa p.w. (na podst. aktualnej wyceny)
– saldo pożyczek w papierze j dla portfela p (wartość dodatnia dla pożyczkodawcy,
ujemna dla pożyczkobiorcy)
LS – liczba tytułów przekazywanych przy operacji wymiany papierów wartościowych (split)
MS – liczba tytułów przyjmowanych przy operacji wymiany papierów wartościowych (split)
u – indeks kodu uczestnika
p – indeks portfela1 (konta rozliczeniowego)
t – indeks dnia rozliczeniowego
j – indeks kodu ISIN
Wartość ujemna MTM oznacza zobowiązanie danego uczestnika, wartość dodatnia
należność.

4.1.5

Zamknięcie pożyczki przez użytkownika wewnętrznego.

Zamknięcie pożyczki realizowane jest przez uprawionego użytkownika wewnętrznego
w określonych w regulaminie systemu pożyczek przypadkach.
Zamknięcie

pożyczki

dotyczyć

będzie

zawsze

obu

stron

umowy

pożyczki.

W treści dyspozycji uprawiony użytkownik wskaże oczekiwaną datę rozrachunku zamknięcia
pożyczki, (nie wcześniejszą jednak niż Z+1, gdzie Z oznacza dzień wygenerowania dyspozycji
zamknięcia, zgodnie z kalendarzem systemu pożyczek).

1

Portfel to zbiór pożyczek (instrumentów finansowych) posiadających ten sam identyfikator konta.
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Zasady generowania instrukcji rozrachunkowych dotyczących zamknięcia pożyczki będą
analogiczne jak w przypadku instrukcji dotyczących zakończenia pożyczki. W polu „Data
rozrachunku zakończenia pożyczki” wpisana zostanie data rozrachunku zamknięcia,
wg dyspozycji złożonej przez użytkownika wewnętrznego.

4.2

Obsługa zdarzeń korporacyjnych

W zależności od typu zdarzenia korporacyjnego (corporate actions - CA), w ramach systemu
pożyczek stosowane są następujące tryby obsługi zdarzeń:


Rekompensata

świadczenia

pieniężnego

wypłacanego

przez

emitenta

p.w.

– w przypadku zdarzeń takich jak: wypłata dywidendy.
Rekompensata świadczenia pieniężnego będzie naliczana, jako opłata zgodnie z Tabelą
opłat KDPW, w sposób analogiczny jak jest obecnie naliczana rekompensata dla
pożyczkodawcy pożyczki automatycznej.


Zamknięcie pożyczki – w przypadku zdarzeń takich jak: wycofanie papierów z depozytu.
KDPW podejmuje działania w celu zamknięcia wszystkich pożyczek, których
przedmiotem są papiery wartościowe.



Korekta danych dotyczących przedmiotu pożyczki zgodnie z treścią zdarzenia CA
– w przypadki zdarzeń skutkujących zmianą cech papieru wartościowego, takich jak:
wymiana akcji (split), konwersja.
W ramach systemu pożyczek zostanie przeprowadzona zmiana (korekta) danych
dotyczących przedmiotu pożyczki, odpowiednio do treści danego zdarzenia, w terminie
właściwym i w sposób analogiczny do przeprowadzenia danej operacji na papierach
wartościowych w systemie kdpw_stream. Pozostałe właściwości pożyczki pozostaną bez
zmian.
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5.
5.1

OPIS SYSTEMU W ZAKRESIE FUNKCJONALNOŚCI IZBY ROZLICZENIOWEJ
Gwarantowanie pożyczki

5.1.1 Zarządzanie zabezpieczeniem pożyczki - założenia
1. Pożyczki objęte są odrębnym dla pożyczek negocjowanych, systemem gwarantowania
rozliczeń KDPW_CCP od dnia rozrachunku w KDPW udzielenia pożyczki w papierach
wartościowych pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę w zamian za uzyskane świadczenie
pieniężne (zabezpieczenie umowne) do dnia rozrachunku w KDPW zwrotu przedmiotu
pożyczki przez pożyczkobiorcę – pożyczkodawcy w zamian za uzyskane świadczenie
pieniężne ustalone na podstawie przyjętej wartości rozrachunku.

2. System gwarantowania rozliczeń pożyczek KDPW_CCP składa się z następujących
elementów:
a. Wstępny depozyt rozliczeniowy pożyczek negocjowanych – wymagany przez
KDPW_CCP

i

wnoszony

przez

uczestnika

posiadającego

status

uczestnika

rozliczającego w zakresie pożyczek.
b. Właściwy depozyt zabezpieczający pożyczki negocjowane - naliczany przez
KDPW_CCP każdego dnia roboczego od dnia rozrachunku otwarcia pożyczki do dnia
poprzedzającego dzień faktycznego rozrachunku zakończenia pożyczki w KDPW.
c. Fundusz zabezpieczający dla pożyczek negocjowanych - naliczany przez KDPW_CCP
każdego dnia roboczego uczestnikom posiadającym status uczestnika rozliczającego
w zakresie pożyczek.
d. Depozyt dodatkowy dla pożyczek negocjowanych – obliczany z uwzględnieniem
pożyczek w przypadku, gdy wartość ryzyka niepokrytego uczestnika rozliczającego
przekracza wartość środków zgromadzonych w funduszu.

3. Dodatkowo, w przypadkach określonych w § 76e pkt 6 Regulaminu KDPW pożyczkodawca
staje się uprawniony do realizacji zabezpieczenia umownego. Realizacja zabezpieczenia
umownego następuje poprzez jego przejęcie przez KDPW_CCP, dokonywane w celu nabycia
papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki i dokonania ich zwrotu
pożyczkodawcy albo przekazania pożyczkodawcy świadczenia zastępczego.

4. W wyniku rozrachunku otwarcia pożyczki w KDPW, uczestnik rozliczający właściwy dla
pożyczkobiorcy zajmie krótką pozycję a uczestnik rozliczający właściwy dla pożyczkodawcy
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długą pozycję w KDPW_CCP w papierze wartościowym będącym przedmiotem pożyczki.
W powyższy sposób reprezentowana będzie umowa pożyczki dla potrzeb obliczeń
wysokości wymaganego zabezpieczenia od dnia rozrachunku otwarcia pożyczki do dnia
poprzedzającego dzień rozrachunku zakończenia pożyczki w systemie KDPW, wynikający
z terminu zakończenia pożyczki.

5.1.2
1.

Wstępny Depozyt Zabezpieczający Pożyczki

Wstępny depozyt rozliczeniowy wraz z właściwymi depozytami zabezpieczającymi
zabezpieczają ryzyko zmiany ceny papierów wartościowych będących przedmiotem
pożyczki w założonym horyzoncie czasowym.

2.

Wstępny depozyt rozliczeniowy będzie wnoszony i przechowywany na odrębnych typach
zabezpieczeń w rejestrze zabezpieczeń.

5.1.3
1. Zadaniem

Właściwy Depozyt Zabezpieczający Pożyczki
wstępnego

depozytu

zabezpieczającego

oraz

właściwych

depozytów

zabezpieczających jest zabezpieczenie ryzyka zmiany ceny papierów wartościowych
będących przedmiotem pożyczki w założonym horyzoncie czasowym.
Obliczenia depozytów zabezpieczających przebiegają z wykorzystaniem metodologii SPAN
Liquidation Risk dla instrumentów kasowych.

2. Właściwe depozyty rozliczeniowe będą naliczaną i przechowywana na odrębnych typach
zabezpieczeń w rejestrze zabezpieczeń.

3. Właściwe depozyty zabezpieczające naliczane są przez KDPW_CCP każdego dnia roboczego
i składają się z 2 elementów:
a. Depozytu SPAN - dla całkowitego salda pożyczek (salda DP) obejmującego zarówno
pożyczki, dla których utworzone zostały instrukcje zakończenia, jak i pożyczki, dla
których nie utworzono dotąd instrukcji zakończenia. Obliczenia przebiegają zgodnie
z metodologią SPAN Liquidation Risk wykorzystywaną do obliczeń depozytów
zabezpieczających dla transakcji kasowych na rynku regulowanym.
b. Depozytu

zabezpieczającego

wartość

wyrównania

do

rynku

-

dla

salda

nierozrachowanych dokumentów zakończenia pożyczki (instrukcje zakończenia
pożyczki). Obliczenia przeprowadzane identycznie jak dla transakcji kasowych.

4. Właściwe depozyty zabezpieczające obliczane są przy pomocy standardowych parametrów
SPAN określonych dla instrumentów kasowych będących przedmiotem pożyczek.
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5. Obliczenia depozytów zabezpieczających dla pożyczek wykonywane są w czasie sesji
rozliczeniowej w KDPW_CCP. Kwota rozrachunku z tytułu depozytów podlega kompensacji
z innymi zobowiązaniami i należnościami pieniężnymi, na poziomie uczestnika
rozliczającego, a następnie na poziomie banku płatnika.

6. Rozrachunek pieniężny ma miejsce na sesji technicznej w kolejnym dniu rozliczeniowym.
7. Salda aktywnych pożyczek (salda DP) będą generowane na podstawie aktualnych danych
z Tablicy Pożyczek. Salda nierozrachowanych dokumentów zakończenia (salda WR) będą
generowane ze zbioru instrukcji (podobnie jak dla rynku kasowego).

8. Saldo pożyczek to zagregowany, dla danego ISIN-u i dla danego konta rozliczeniowego,
wolumen netto papierów wartościowych będących przedmiotem niezakończonych
pożyczek, prezentowany, w zależności od wyniku kompensacji, jako pozycja długa lub
krótka. Pozycje agregowane są wyłącznie na poziomie konta rozliczeniowego.

9. Pożyczki papierów wartościowych w zbiorach pozycji SPAN będą uwidocznione, jako
pozycje w papierach wartościowych będących przedmiotem niezakończonych pożyczek,
a w szczególności będą miały taki sam kod instrumentu SPAN, właściwy dla danego papieru
wartościowego.

10. Przygotowanie zbiorów parametrów ryzyka, odpowiednio dla warunków normalnych oraz
stress-testowych, wykonywane jest łącznie dla wszystkich instrumentów kasowych w tym
dla papierów będących przedmiotem pożyczek papierów wartościowych. Na potrzeby
obliczeń depozytów SPAN utworzony będzie nowy kod giełdy, do którego będą
przypisywane wszystkie papiery zakwalifikowane do rynku pożyczek. Do utworzonej giełdy
będzie przypisany rodzaj rynku CASH.

11. Plik zawierający pozycje rozliczeniowe (POSITION FILE) pożyczek zawiera informację
o pozycjach zapisanych w poszczególnych portfelach. Portfel jest zbiorem pozycji
zapisanych na danym koncie rozliczeniowym. Salda nie będą agregowane na innym
poziomie niż konto rozliczeniowe (rezygnacja z „wirtualnych” portfeli tworzonych na
potrzeby przeprowadzania stress-testu metodą netto uczestnik). Kod giełdy w pliku będzie
przypisywany na podstawie kodu rynku i trybu obrotu.

12. Dalsze obliczenia depozytów przebiegają zgodnie z modelem obliczeń depozytów dla rynku
kasowego w SPAN z zastrzeżeniem, że całkowite wymaganie depozytowe dla portfela jest
sumą depozytu SPAN dla kompleksu pożyczek oraz depozytu zabezpieczającego
wyrównanie do rynku dla nierozrachowanych instrukcji zakończenia pożyczki.
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∑(

(
(

)

)

)

– wyrównanie do rynku dla nierozrachowanych instrukcji zakończenia. Obliczenia
wg formuły przyjętej dla wyrównania do rynku WR na rynku kasowym.
– łączna wartość kwot zabezpieczenia umownego z nierozrachowanych
instrukcji zakończenia uczestnika rozliczającego u zawartych dla portfela p na instrumencie
j - suma kwot zabezpieczenia z wszystkich instrukcji zakończenia (dla instrukcji, w których
konto rozliczeniowe p jest kontem pożyczkodawcy jest to wartość ujemna).
– ilość papierów j z nierozrachowanych instrukcji zakończenia, w których
konto rozliczeniowe p jest kontem pożyczkodawcy/pożyczkobiorcy.
– przyjęta cena odniesienia papieru j w dniu t. Dla instrumentów, gdzie B > S, jako cenę
odniesienia przyjmuje się cenę odniesienia kupna – ck. W przypadku, gdy B < S, jako cenę
odniesienia przyjmuje się cenę odniesienia sprzedaży – cs. Ceny ck, cs wyznaczane zgodnie
z algorytmem zapisanym w dokumentacji obliczeń wyrównania do rynku dla transakcji
kasowych (funkcja obliczeniowa S_RMSCLC_RefPrice modułu ryzyka RMS).
– depozyt SPAN dla portfela p obliczony zgodnie z metodologią dla rynku
kasowego (SPAN Liquidation Risk).
– depozyt zabezpieczający wyrównanie do rynku
– całkowite wymaganie depozytowe dla portfela p (Depozyt SPAN
powiększony o depozyt zabezpieczający wyrównanie do rynku).
u – indeks kodu uczestnika rozliczającego.
p – indeks kodu portfela (konta rozliczeniowego).
t – indeks dnia rozliczeniowego.
c – indeks kompleksu.

13. Właściwe Depozyty wnoszone są w środkach pieniężnych i/lub akceptowanych papierach
wartościowych (procedura przewłaszczenia papierów wartościowych na KDPW_CCP),
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na dedykowane do tego celu konta prowadzone w KDPW lub rachunki pieniężne w banku
rozliczeniowym, zgodnie z istniejącymi relacjami.

5.1.4
1.

Obliczanie wpłaty do funduszu zabezpieczającego

Obliczenia wpłaty do funduszu zabezpieczającego odbywają się przy wykorzystaniu
zmodyfikowanej koncepcji ryzyka niepokrytego dla rynku kasowego.

2.

Obliczenia ryzyka niepokrytego nieuwzględniające obsługi pożyczek przebiegają zgodnie ze
wzorem:

Obecnie w zbiorach wprowadzone są 2 kody rodzaju rynku: CASH i DERI. Dla kompleksu
pożyczek przypisywany będziemy tylko CASH. Metodologia obliczania depozytu DZP będzie
identyczna jak dla rynku kasowego (SPAN Liquidation Risk). Nie zostanie wprowadzony nowy
kodu rodzaju rynku, dlatego w zbiorze FFNDCLC0F (obliczenia RN na portfel) w polu rodzaj
rynku należy wpisać CASH.
Obliczenia składników DZP, WR, WRD zostały opisane w pkt 5.1.3
3.

Składnik

będzie obliczany wyłącznie dla pożyczek, dla których nie zostały

wygenerowane dotąd instrukcje zakończenia, zgodnie ze wzorem zawartym w dokumentacji
dla CSD.
RNkasowy – ryzyko niepokryte dla instrumentów kasowych (rodzaj rynku CASH)
DZP – wartość depozytu SPAN (liquidation risk),
MTM – wartość MTM dla salda pożyczek, dla których do dnia d nie wygenerowano instrukcji
zakończenia,
WR – wartość wyrównania do rynku (negotiation risk) dla nierozrachowanych instrukcji
zakończenia,
stress-test – zestaw stress-testowych parametrów ryzyka,
normal – zestaw „normalnych” parametrów ryzyka,
u – indeks kodu uczestnika rozliczającego,
p – indeks kodu portfela,
c – indeks kodu kompleksu giełdowego,
d – indeks dnia rozliczeniowego.
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5.1.5

Obliczanie depozytu dodatkowego

W sytuacji, gdy w którymkolwiek dniu rozliczeniowym t wartość ostatecznego ryzyka
niepokrytego ORN dla danego uczestnika rozliczającego (dla pożyczek negocjowanych)
przekracza wartość sumy wpłat uczestników wyznaczonych w dniu t-1, to w stosunku do tego
uczestnika rozliczającego powstaje zobowiązanie do wniesienia dodatkowego (oprócz
właściwego depozytu zabezpieczającego DZC) depozytu zabezpieczającego w wartości
przekroczenia. Depozyt dodatkowy może być wniesiony wyłącznie w formie pieniężnej.
Obliczenia depozytu dodatkowego przebiegają analogicznie z przyjętymi założeniami dla
obliczeń dla rynku regulowanego.

5.2

Zakończenie pożyczki
5.2.1

Zwrot lub zamknięcie pożyczki

Pożyczkę papierów wartościowych uważa się za zakończoną w momencie skutecznego
przeprowadzenia rozrachunku zwrotu lub zamknięcia pożyczki w KDPW.
Ze zwrotem pożyczki mamy do czynienia w sytuacji, gdy zakończenie pożyczki realizowane jest
zgodnie z ustaleniami stron umowy pożyczki. Strony umowy pożyczki w pełni wywiązują się ze
swoich zobowiązań, w szczególności w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia pożyczki.
Zamknięcie pożyczki realizowane jest przez uprawionego użytkownika wewnętrznego
w przypadku nie wywiązywania się stron umowy pożyczki ze swoich zobowiązań, przez
pracownika KDPW_CCP w razie niewniesienia zabezpieczenia w należytej formie przez
uczestników rozliczających właściwych dla stron pożyczki. Żądanie zamknięcia pożyczki jest
wysyłane ręcznie do systemu pożyczek, który wygeneruje na tej podstawie instrukcję
zakończenia.

5.2.2

Zamknięcie pożyczki na żądanie KDPW_CCP.

Pożyczka może zostać zamknięta na żądanie KDPW_CCP w przypadku nie utrzymywania
wymaganego zabezpieczenia przez uczestnika rozliczającego właściwego dla danej strony
pożyczki. W takiej sytuacji KDPW_CCP wzywa uczestnika rozliczającego do uzupełnienia
wymaganego zabezpieczenia, zgodnie z aktualnymi procedurami KDPW_CCP. W przypadku
braku uzupełnienia wymaganego zabezpieczenia KDPW_CCP może spowodować zamknięcie
pożyczki poprzez wysłanie żądania zamknięcia pożyczki do systemu pożyczek.
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Zamknięcie pożyczki dotyczyć będzie zawsze obu stron umowy pożyczki, także w przypadku,
gdy przyczyną zamknięcia pożyczki będzie niewywiązywanie się z zobowiązań przez jedną ze
stron umowy pożyczki. KDPW_CCP będzie mogło zażądać zamknięcia pożyczki, w tym będzie
mogło określić datę realizacji żądanego zamknięcia. Na podstawie takiego żądania system
pożyczek wygeneruje odpowiednie instrukcję rozliczeniowe dotyczące zakończenia pożyczki.
Instrukcje rozliczeniowe zostaną przekazane do KDPW_CCP, gdzie posłużą do wygenerowania
instrukcji rozrachunkowych, które zostaną przekazane do KDPW na najbliższą sesje
rozrachunkową z rozliczeniem pieniężnym, w dniu wskazanym, jako data rozrachunku
zamknięcia pożyczki.
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