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izvajajo se kot hitre avkcije ali dvostranski postopki (glej točko 4.3.7 tega sklepa in točko 4.4 tega sklepa);
običajno se izvajajo decentralizirano prek NCB (Svet ECB lahko odloči, da lahko v izrednih okoliščinah dvostranske
valutne zamenjave izvaja ECB) in
Banka Slovenije lahko v skladu z merili, ki jih določata točka 2.2 tega sklepa in Priloga 3 tega sklepa, izbere omejeno
število nasprotnih strank za sodelovanje pri valutnih zamenjavah.

Tuja valuta je katera koli zakonita valuta, ki ni euro. Eurosistem praviloma sklepa posle samo v valutah, s katerimi se veliko
trguje, in v skladu z običajno tržno prakso. V vsaki operaciji se Banka Slovenije in nasprotne stranke dogovorijo o swap
točkah transakcije. Swap točke so razlika med deviznim tečajem terminskega posla in deviznim tečajem promptnega posla.
Swap točke za euro nasproti tuji valuti kotirajo v skladu s splošnimi tržnimi običaji.
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″Promptni devizni tečaj″, z ozirom na posamezno transakcijo, pomeni devizni tečaj, (kakor je izračunan v skladu z drugim
odstavkom točke 3.2.1 tega sklepa), ki se uporablja pri preračunu zneska v eurih v ustrezen znesek v tuji valuti, povezanim
s to transakcijo in ki ga je ena stranka dolžna prenesti na drugo na datum prenosa proti plačilu zneska v eurih; ta devizni
tečaj je naveden v potrditvi posla.
″Terminski devizni tečaj″ pomeni devizni tečaj, ki se izračuna v skladu z drugim odstavkom točke 3.2.1 tega sklepa, in se
uporablja pri preračunu zneska v eurih v ustrezen znesek v tuji valuti, ki ga je ena stranka obvezana prenesti na drugo na
datum povratnega prenosa proti plačilu zneska v eurih; ta devizni tečaj je naveden v potrditvi posla.
″Znesek povratnega nakupa v tuji valuti″ pomeni znesek v tuji valuti, ki se zahteva za nakup zneska v eurih na dan povratnega nakupa.
″Datum nakupa″ pomeni, v zvezi s katero koli transakcijo, datum (in, kjer je primerno, čas na ta datum), ko mora ena stranka
prenesti znesek v eurih na račun druge stranke, to je, v izogib nejasnosti, datum (in, kjer je primerno, čas na ta datum), na
katerega bo, v skladu z dogovorom med strankama, izvedena poravnava prenosa zneska v eurih.
″Dan povratnega nakupa″ pomeni, v zvezi s katero koli transakcijo, datum (in, kjer je primerno, čas na ta datum), ko mora
ena stranka povratno prenesti znesek v eurih na račun druge stranke.
Valutna zamenjava se sklene po pogojih, ki so predpisani s tem sklepom, ko Banka Slovenije potrdi sprejeto protiponudbo
nasprotne stranke (glej točko 4.4 tega sklepa in točko 4.3.7 tega sklepa). Vse izmenjane potrditve posla med obema strankama
po telefaksu, telefonu in elektronsko, imajo med strankama naravo pisne listine in služijo kot dokaz o sklenjenem poslu.
Plačila se izvedejo na datum nakupa in na dan povratnega nakupa v dogovorjenih zneskih na račune, v skladu z določbami
v potrditvah posla, v prosto prenosljivih sredstvih, in na način, ki je običajen za plačila za zadevno valuto.
3.5.3

Zbiranje vezanih depozitov

Nasprotne stranke lahko na pobudo Eurosistema pri Banki Slovenije vežejo obrestovane vezane depozite. Depoziti nasprotnih strank so vezani za določen rok in s fiksno obrestno mero. Banka Slovenije nasprotnim strankam v zameno za
depozite ne da zavarovanja.

