Informácie o pobočke zahraničnej banky
ku dňu 30.9.2012
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zápis v Obchodnom registri:
Dátum zapisu v Obchodnom registri:
Dátum udelenia bankového povolenia:

Dátum skutočného začiatku činnosti:

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava
47 231 564
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka: 1914/B
1.1.2011
Oznámenie Národnej banky Slovenska o podmienkach
pôsobenia pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej
republiky na základe jedného bankového povolenia zo dňa
28.10.2010
1.1.2011

Informácie o činnosti
Zoznam vykonávaných činností podľa 1
2
udeleného povolenia
3
4
5
6
7
8
9

prijímanie vkladov
poskytovanie úverov
platobné služby ako sú vymedzené v článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných
službách na vnútornom trhu
vydávanie a správa iných platobných prostriedkov (napr. cestovných šekov a bankových zmeniek), pokiaľ tieto činnosti nepatria do bodu 3
záruky (garancie) a prísľuby
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s: 1. nástrojmi peňažného trhu, 2. devízami, 3. finančnými termínovými obchodmi (futures) a
opciami, 4. kurzovými a úrokovými nástrojmi, alebo 5. prevoditeľnými cennými papiermi
sprostredkovanie na peňažnom trhu
úverové referenčné služby
investičné služby a činnosti: Prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, ktorými sú: 1.
prevoditeľné cenné papiere, 2. nástroje peňažného trhu, 3. podiely v podnikoch kolektívneho investovania, 4. opcie, futures, swapy, dohody o
budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných
derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti,
5. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v
hotovosti, alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za
následok ukončenie), 6. opcie, futures, swapy a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia fyzicky vyrovnať za predpokladu, že
sa týkajú regulovaného trhu a/alebo MTF 7. opcie, futures, swapy forwards a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré môžu byť fyzicky
vyrovnané nie iným spôsobom ako je uvedené vyššie v prechádzajúcom bode a neslúžia na obchodné
účely, ktoré majú iné vlastnosti ako derivátové finančné nástroje vzhľadom na to či sa medzi iným zúčtujú alebo vyrovnajú
prostredníctvom uznávaných zúčtovacích stredísk, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu, 8. derivátové nástroje pre presun
úverového rizika, 9. finančné diferenčné zmluvy, 10. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové
kontrakty týkajúce sa aktív, práv, povinností, indexov a opatrení, ktoré nie sú inak uvedené v tomto oddiele so zreteľom medzi iným na to,
či sa obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF, sú zúčtované a vyrovnávané cez uznávané zúčtovacie strediská, alebo podliehajú
obvyklým výzvam na úhradu

Zoznam povolených činností, ktoré sa 1
nevykonávajú

vydávanie elektronických peňazí

Zoznam činností, ktorých vykonávanie
bolo príslušným orgánom obmedzené,
dočasne pozastavené alebo zrušené

_______

Citácia výrokovej časti právoplatného
rozhodnutia, ktorým bolo uložené
opatrenie na nápravu v priebehu
kalendárneho štvrťroka

________

Citácia výrokovej časti právoplatného
rozhodnutia, ktorým bola uložená
pokuta v priebehu kalendárneho
štvrťroka

________

Organizačná schéma
Top Corporations

Ľudské zdroje

Distribúcia

Organizácia a
manažment projektov

Interný audit

Investičné
bankovníctvo

Marketing,
komunikácie a
rozvoj obchodu

Prevádzka

Riadenie rizík

Sekretariát
spoločnosti

Stratégia a
financie

Informačné
technológie

Podporné
služby

platná ku dňu 30. 9. 2012

Asistentky

Komerčný
pracovníci

TCA divízie

Bankoví
poradcovia *

Korporátne
úverové analýzy

1790 Obchodná divízia Slovakia

Obchodné
stratégie

Trade and Export
Financie

2022
Vedúca pobočky zahraničnej banky
Zástupca vedúceho pobočky zahraničnej banky

Podpora TCA
manažmentu

2022 KBSK
KB, a.s., pobočka zahraničnej banky

7055 - Analytické centrum SK
5003 – Centrum prevádzka SK
9402 – Oceňovanie a vymáhanie aktív SK
2309 - Právne & Compliance SK
4402 - ALM SK
5327 - IT I&O BDSK podpora
5102 – Prevádzkové a bezpečnostné služby SK
Funkčné riadenie

Líniové riadenie

Celkový počet zamestnancov: 38
Počet vedúcich zamestnancov: 6

*

jeden z Bankových poradcov spolupracuje s Trade a Export Financiami

