
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 

 
SIKKERHEDSSTILLELSE II 

 



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: 

Indhold 

• Straksclearingen og Pantsat pengekonto 

• Automatisk tilbagebetaling af intradag lån  

• Dækningskontrol 

• Øvelse 

Grafer: 
Grafer laves i Excel. 
Se vejledning her: 
http://natinfo/Videncenter/ 
DesignOgGrafik/ 
default.aspx 
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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: 

Straksclearingen 

• Express clearing line 

• Nyt i Kronos2: Lån (kredit line) mod sikkerheder  

• Ved deltagelse i straksclearingen  Op- og 
nedskrivninger af kredit line på collateral listen hvert 15. 
min i forhold til Straksclearing regel i Nets 
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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: 

Pantsat pengekonto 

• Ny sikkerhedsstillelsestype i Kronos2 

• Eneste sikkerhedstype som må anvende kontanter som 
sikkerhedsstillelse for lån og KUN for straksclearingen  

• Pantsat pengekonto = Interim account  

• Sikkerhedsstillelsestypen der afspejler saldoen på den 
pantsatte pengekonto = Interim credit limit  

• Systemgeneret sikkerhedstype 
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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: 

Anvendelse af Pantsat pengekonto 

Forudsætninger for opskrivning af interim credit limit: 

• Udnyttelse af straksclearingen 

• Likviditet tilgængelig på settlement account 

• Ingen tilgængelige sikkerheder på collateral listen i 
forbindelse med eventuel opskrivning af straksclearingen, 
nedskrivning af sikkerheder, optagelse af nyt lån 
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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: 

Automatisk tilbagebetaling af intradag 
lån  

Tre scenarier, hvor systemet automatisk vil tilbagebetale 
deltagerens intradag lån eller en del af lånet: 

1) Ved nedskrivning af sikkerheder eller opskrivning af lån i 
tilfælde af mangel på sikkerheder 

2) Ved cut-off kl. 15.30 

3) Ved et usikret intradag lån  
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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: 

Dækningskontrol 

For alle transaktioner som påvirker collateral listen 
foretages en dækningskontrol fx ved nedskrivning af 
sikkerheder eller opskrivning af lån.  

1) Collateral available > nedskrivning af sikkerheder eller 
opskrivning af lån  

= transaktionen accepteres med det samme 
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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: 

Dækningskontrol 

2) Collateral available < nedskrivning af sikkerheder eller 
opskrivning af lån  

= systemet foretager en automatisk kontrol af om deltageren har 
udnyttet enten et intradag-lån eller straksclearingen efter en 
prioriteret rækkefølge.  
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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: 

Dækningskontrol 

Prioriteret rækkefølge: 

1) Hvis en deltager har et intradag lån: 
 

• Udnyttelse af den sikkerhedstype som ønskes frigivet for 
at kunne gennemføre transaktionen  

• Positiv saldo på settlement account 

 systemet tilbagebetaler automatisk intradag-lånet  

 

 

 

9 



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: 

Dækningskontrol 

2) Hvis en deltager ikke har udnyttet et intradag lån eller 
lånet ikke er tilstrækkeligt stort til at dække for 
transaktionen: 
 

• Kontrol af om deltageren har udnyttet straksclearingen 

• Udnyttelse af den sikkerhedstype som ønskes frigivet for 
at kunne gennemføre transaktionen  

• Positiv saldo på settlement account 

 systemet overfører automatisk penge til den pantsatte 
pengekonto og en interim credit limit tilføjes på collateral listen 
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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: 

Øvelse 

Øvelse med dækningskontrol: 

• Exercise M11: Automatic Repayment of Intraday loan when 
Selling Certificates of Deposit 
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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: 

Opsamling og spørgsmål 

 
• Automatisk tilbagebetaling af 

intradag lån  
 

• Anvendelse af Pantsat pengekonto 
ved brug af Straksclearingen 
 

• Dækningskontrol 
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