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II. Zmiany w dyrektywie CRD
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nych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów central-
nych, ekspozycji wobec przedsi biorstw zbiorowego inwestowania, du ych ekspozycji, wymogów doty-
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