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Če je v uporabi sistem, ki uporablja označevanje tržnega finančnega premoženja, nasprotna stranka takoj ko je sprejeta njena protiponudba za posojilo s strani nacionalne centralne banke države članice, v kateri je nasprotna stranka
ustanovljena (tj. ″domača centralna banka″ - HCB), izda nalog (prek svojega lastnega skrbnika, če je potrebno) SPVP
v državi, v kateri se nahaja tržno finančno premoženje, da jih prenese na CCB te države za račun domače centralne
banke. Ko je HCB obveščena s strani CCB, da je slednja prejela zavarovanje, HCB nakaže denarna sredstva nasprotni
stranki. Centralne banke ne nakažejo denarnih sredstev, dokler niso prepričane o tem, da je CCB prejela tržno finančno
premoženje nasprotne stranke. Ko je to potrebno zaradi izpolnitve roka za poravnavo, lahko nasprotne stranke vnaprej
deponirajo finančno premoženje pri CCB za račun njihove HCB z uporabo postopkov CCBM.
V sistemu, ki uporablja sklad finančnega premoženja za zavarovanje terjatev, lahko nasprotna stranka v vsakem
trenutku zagotovi CCB finančno tržno premoženje za račun HCB. Ko je HCB s strani CCB obveščena, da je slednja
prejela tržno finančno premoženje, bo HCB dodala le-to v sklad finančnega premoženja nasprotne stranke.

Za čezmejno uporabo netržnega finančnega premoženja veljajo posebni postopki. Ko Banka Slovenije nastopa kot HCB,
mora nasprotna stranka upoštevati splošne pogoje uporabe netržnega finančnega premoženja (ang. Terms and Conditions of national central bank, when acting as CCB) tujih nacionalnih centralnih bank, ki se objavijo na spletni strani Banke
Slovenije (www.bsi.si) oz. ECB (www.ecb.europa.eu). Pri čezmejni uporabi bančnih posojil se lahko vzpostavi zavarovanje
na naslednji način: odstop terjatve v zavarovanje (repo pogodba ali odstop v zavarovanje) ali zastava v dobro HCB oz.
spremenljivo zavarovanje (ang. charge) v dobro CCB, ki deluje kot agent za HCB. Pri čezmejni uporabi RMBD se uporablja
spremenljivo zavarovanje v dobro CCB, ki deluje kot agent za HCB.
CCBM je na voljo nasprotnim strankam za tržno in netržno finančno premoženje od 9.00 do 16.00 ure po srednjeevropskem
času na vsak delovni dan Eurosistema. Nasprotna stranka, ki želi uporabiti CCBM, mora to sporočiti Banki Slovenije pred
16.00 uro. Poleg tega mora nasprotna stranka zagotoviti, da se zavarovanje terjatev za zavarovanje operacij monetarne
politike dostavi na račun CCB najkasneje do 16.45 ure po srednjeevropskem času. Sporočila ali dostave, ki ne bodo prispela pravočasno, se bodo upoštevala samo za posojilo odobreno naslednji delovni dan. Ko nasprotne stranke predvidijo
potrebo po uporabi CCBM proti koncu tega dne, morajo, kjer je to možno, izročiti finančno premoženje vnaprej (tj. vnaprej
deponirati finančno premoženje). V izrednih okoliščinah ali ko se to zahteva za namene denarne politike, se ECB lahko
odloči podaljšati čas za zapiranje CCBM do časa zaprtja sistema TARGET2.
5.6.2

Povezave med poravnalnimi sistemi vrednostnih papirjev

Pri čezmejni rabi tržnega finančnega premoženja se lahko uporabljajo primerne povezave med SPVP v EU, in sicer tako
neposredne kot posredne preko tretjega SPVP.
Povezava med poravnalnimi sistemi vrednostnih papirjev je prikazana na Sliki 2 tega sklepa.
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Uporaba primernega premoženja za zavarovanje terjatev, izdanega v SPVP države B, v
lasti nasprotne stranke, ustanovljene v državi A, prek povezave med SPVP v državah A in
B za pridobitev posojila od nacionalne centralne banke države A.
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Povezava med dvema SPVP dovoljuje udeleženki enega SPVP imeti tržno finančno premoženje, izdano v drugem SPVP,
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uporabijo za prenos zavarovanja za posojilne operacije Eurosistema, se morajo oceniti in odobriti v
skladu s standardi za uporabo SPVP v EU. Posodobljen seznam primernih povezav se nahaja na
spletni strani ECB (www.ecb.europa.eu).

