
DANMARKS 
NATIONALBANK 

Gitter- og hjælpelinjer 
For at se gitter- og hjælpelinjer 
1. Klik på Vis 
2. Vælg Gitterlinjer og/eller 
Hjælpelinjer 
 
Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 
hjælpelinjer 
 

Forsider: 
Husk at der er mulighed for at 
vælge mellem 6 forsideslides 

Valgfrit: 
Indsætte Sidehoved og sidefod 
1. Vælg Indsæt i topmenuen  
2. Vælg Sidehoved og Sidefod 
3. Tjek om der er sat hak i Dato og 
klokkeslæt - Opdater automatisk og i  
Diasnummer 
4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 
7. Vælg Anvend på alle eller Anvend 
hvis det kun skal være på et enkelt slide 

CONTINOUSLY LINKED SETTLEMENT - 
CLS 

 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

CLS 
• CLS bruges til afvikling af valutahandler (Modsatrettede betalinger i 

forskellige valutaer). 18 deltagende valutaer, bl.a. USD, YEN, SEK, NOK 

og DKK 

• Systemet ejes af nogle af verdens største banker og kontrolleres af den 

amerikanske centralbank (FED) 

• Afviklingen sker efter payment versus payment princippet: Begge 

parter i en handel indberetter deres handelsinstruktioner til CLS, som 

derefter sørger for, at der ikke udbetales til nogen af parterne, før 

begge indbetalinger er endelige 

• For at sikre dækning for beløbene, skal alle betalinger foregå via 

centralbankerne, fx Nationalbanken, for de deltagende landes valutaer 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

CLS 

• I modsætning til betalinger initieret fra RTM 

(Settlement account + Loan account) er der 

likviditetskø for betalinger initieret fra CLS LOM 

• Kun banker med adgang til CLS vil kunne anvende 

denne LOM konto. 
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CLS 

08:00 09:00 10:00 11:00 CLS 12:00 13:00 

 
Close of business 

• Ingen ændringer i afviklingstidspunkterne 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

CLS – Overførsel af likviditet til CLS 
LOM 
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• Intern overførsel fra settlement account til CLS LOM 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

CLS - Betaling 
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Vælg LOM som 
Settlement Option 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

CLS - Betaling 
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Vælg  CLS LOM  



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

CLS - Betaling 
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• Vælg altid CLS Bank International som Settlement Beneficiary bank 
• Og for ultimate beneficiary BIC vælg (None) 
• Indtast Ultimate BCC under UBB 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Opgaver 
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• Exercise CLS1: Funding of the participant’s CLS LOM Account 
 
• Exercise CLS2: Standing Intra-account Funding Arrangement 

 
• Exercise CLS3: CLS Payments 

 
• Exercise CLS4: Transfer from the CLS LOM to the Settlement 

Account (Sweep CLS LOM) 
 

• Exercise CLS5: Queued payments on CLS LOM  
 
Additional exercise: Reserve additional auto-collateralisation 
and transfer funds to the CLS LOM 
  



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Opsamling og spørgsmål 
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• Likviditetskø for betalinger 
initieret fra CLS LOM 

 
• Indtast endelig modtager BIC i 

feltet UCC 


