ECB-PUBLIC

[ime zavezanca za plačilo nadomestila]
[naslov zavezanca za plačilo nadomestila]

[DD MM YYYY]

Telefon (skupina za podporo) +49 69 1344 4690
E-pošta: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Referenca plačila: [referenčna številka]

Obvestilo o nadomestilu
ECB je odločila, da vaše letno nadomestilo za nadzor znaša:
1) Minimalni fiksni del [SI]/[LSI]

EUR

[ ]

2) Spremenljivi del [SI]/[LSI]

EUR

[ ]

Letno nadomestilo za nadzor

EUR

[ ]

ECB v skladu s členom 30(1) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 kreditnim institucijam s sedežem v
sodelujočih državah članicam in podružnicam, ki jih v sodelujoči državi članici ustanovi kreditna
institucija s sedežem v nesodelujoči državi članici, zaračunava letno nadomestilo za nadzor.
V tem obvestilu o nadomestilu je določeno letno nadomestilo za nadzor, ki ga mora vaša institucija
plačati v skladu s členom 4 Uredbe (EU) št. 1163/2014 Evropske centralne banke za obdobje
zaračunavanja nadomestila [LLLL].
Letno nadomestilo za nadzor je bilo izračunano po metodologiji, ki je določena v členu 10
Uredbe (EU) št. 1163/2014, in zlasti ob upoštevanju naslednjih elementov:
-

razvrstitev vaše institucije kot [manj] pomembne za obdobje od [dan mesec LLLL] do
[dan mesec LLLL],

-

skupni znesek letnih nadomestil za nadzor, kakor je določen v Sklepu Evropske centralne
banke (EU) 2015/727 (ECB/2015/17) in objavljen na spletni strani ECB,

-

skupna sredstva v višini [ ] EUR in skupna izpostavljenost tveganju v višini [ ] EUR, kakor so
določeni v skladu s Sklepom Evropske centralne banke (EU) 2015/530 (ECB/2015/7).

Pogoji plačila
Letno nadomestilo za nadzor se plača v 35 dneh od datuma izdaje obvestila o nadomestilu, brez
stroškov za ECB. Če je vaša institucija pred izdajo tega obvestila o nadomestilu predložila ECB
podpisano pooblastilo za direktno obremenitev, bo za znesek letnega nadomestila za nadzor vaš
račun direktno obremenjen v 35 dneh od datuma izdaje obvestila o nadomestilu.
V nasprotnem primeru plačajte prek bančnega prenosa ali prek sistema TARGET2, pri tem pa navedite
svojo referenco plačila.
Plačilo prek bančnega prenosa

Plačilo prek sistema TARGET2

Plačati na: MARKDEFF (korespondenčna banka) Plačati na: ECBFDEFFSSM (prejemnik v glavi
plačilnega sporočila SWIFT)
IBAN DE67 5040 0000 0050 4024 06
Upravičenec: European Central Bank SSM

Upravičenec: ECBFDEFFSSM

Uradno pošiljanje obvestila
To obvestilo o nadomestilu vam je uradno poslano v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU)
št. 1163/2014.
Pregled
V skladu s členom 24 Uredbe (EU) št. 1024/2013 se lahko pri Upravnem odboru za pregled v ECB v
enem mesecu od datuma uradnega pošiljanja tega obvestila o nadomestilu vloži zahteva za notranji
upravni pregled tega obvestila o nadomestilu. Taka zahteva se pošlje po možnosti po elektronski pošti
na naslov: ABOR@ecb.europa.eu ali po pošti na naslov: The Secretary of the Administrative Board of
Review, European Central Bank, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany.
Dodatne informacije glede postopka pregleda se nahajajo v Sklepu Evropske centralne banke
ECB/2014/16. V skladu s členom 9 Sklepa ECB/2014/16 zahteva za pregled nima samodejnega
odložilnega učinka. Zahteva za pregled ne posega v pravico do vložitve tožbe na Sodišče Evropske
unije.
To je računalniško ustvarjen dokument, ki je veljaven brez podpisa.

Podrobnosti glede metodologije ECB za nadomestila za nadzor, pravni okvir in informacije o letnih
stroških ECB v zvezi z EMN, ki se delijo prek nadomestil, so dostopni na naslovu
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.sl.html.

