
 

 

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO SYSTEMU RAPORTOWANIA EMIR W TMS BROKERS 

 

Nazwa Kontrahenta   

Numer KRS/REGON   

Numer LEI   

Status Kontrahenta lub 
całej grupy: 

Finansowy 
 

Niefinansowy "-" 
 

Niefinansowy "+" 
 

 

1. Kontrahent niniejszym oświadcza, że chce przystąpić do Sytemu Raportowania organizowanego 

przez TMS Brokers na zasadach zapisanych w Regulaminie Systemu Raportowania EMIR w TMS 

Brokers (dalej Regulamin).  

2. Kontrahent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść warunków Regulaminu. 

3. Kontrahent oświadcza, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 

4. Kontrahent oświadcza, że jest świadomy, że w razie jakiejkolwiek zmiany danych zobowiązany jest 

niezwłocznie je zaktualizować. 

Data złożenia oświadczenia: ……………………………….. 

 

 

_________________ 

Podpis 

 

_________________ 

      Imię i nazwisko 

 

 _________________ 

         Stanowisko 

 

_________________ 

Podpis 

 

_________________ 

      Imię i nazwisko 

 

 _________________ 

         Stanowisko

 



 

Data przyjęcia oświadczenia (wypełnia TMS Brokers): 

INFORMACJA O STATUSACH KONTRAHENTÓW 

 

1. Kontrahent finansowy oznacza przedsiębiorstwa inwestycyjne, którym udzielono zezwolenia 

zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE, instytucje kredytowe, którym udzielono zezwolenia zgodnie z 

dyrektywą 2006/48/WE, zakłady ubezpieczeń, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 

73/239/EWG, zakłady ubezpieczeń, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2002/83/WE, 

zakłady reasekuracji, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2005/68/WE, UCITS i 

odpowiednio, ich spółek zarządzających, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 

2009/65/WE, instytucje pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu art. 6 lit. a) 

dyrektywy 2003/41/WE oraz alternatywne fundusze inwestycyjne zarządzane przez zarządców 

alternatywnych funduszy inwestycyjnych, którym udzielono zezwolenia lub które zarejestrowano 

zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE; 

 

2. Kontrahentem niefinansowym “+“ jest Kontrahent w rozumieniu regulacji EMIR, którego otwarte 

pozycje przekroczą wartość: 

(a) 1 miliard EUR wartości nominalnej brutto dla derywatów kredytowych OTC;  

(b) 1 miliard EUR wartości nominalnej brutto dla derywatów kapitałowych OTC;  

(c) 3 miliardy EUR wartości nominalnej brutto dla derywatów opartych o stopę procentową OTC;  

(d) 3 miliardy EUR wartości nominalnej brutto dla derywatów opartych o waluty;  

(e) 3 miliardy EUR wartości nominalnej brutto dla derywatów towarowych I innych pochodnych 

niewymienionych w punktach (a) – (d)  

 

3. Kontrahentem niefinansowym “-“ jest każdy inny Kontrahent w rozumieniu regulacji EMIR 


