gdzie:
Kwota na pokrycie straty = [łączny współczynnik kapitałowy wyznaczony zgodnie z art. 92 i 458 CRR1 (8%) + dodatkowa kwota wymogów w
zakresie funduszy własnych, nałożona na bank przez KNF na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 2 lub 2a Prawa bankowego2, z wyłączeniem
wymogu nałożonego w celu pokrycia ryzyka systemowego, o którym mowa w art. 4 pkt 15 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym3 +
bufor instytucji o znaczeniu systemowym) * łączna kwota ekspozycji na ryzyko;
Kwota rekapitalizacji = czynnik skalujący * [łączny współczynnik kapitałowy wyznaczony zgodnie z art. 92 i 458 CRR (8%) + dodatkowa
kwota wymogów w zakresie funduszy własnych, nałożona na bank przez KNF na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 2 lub 2a Prawa bankowego +
wymóg połączonego bufora] * łączna kwota ekspozycji na ryzyko;
Czynnik skalujący:
- Strategia polegająca na umorzeniu lub konwersji zobowiązań → (1-kwota na pokrycie strat/łączna kwota ekspozycji na ryzyko),
- Strategia przejęcia → 55% (wybrane banki spółdzielcze) albo 70%4
Celem czynnika skalującego jest uwzględnienie zmiany skali działalności banku wyrażonej jako łączna kwota ekspozycji na ryzyko po
umorzeniu instrumentów kapitałowych i zobowiązań na poziomie kwoty na pokrycie strat przy uwzględnieniu strategii przymusowej
restrukturyzacji.
Fundusze własne – fundusze, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 118 CRR.
Zobowiązania ogółem – pasywa pomniejszone o kapitały własne i zobowiązania podporządkowane zaliczone do funduszy własnych.
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko – kwota obliczona na podstawie art. 92 ust. 3 i 4 CRR.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz.
UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.).
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Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.)
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Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym
w systemie finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1934, z późn. zm.)
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W zależności od oceny eksperckiej.

