
Bestemmelser for ekstraordinære 1-uges lån til 
pengepolitiske modparter i Danmarks Natio-
nalbank  

1. Optagelse af ekstraordinære 1-uges lån 

Nationalbanken åbner normalt den sidste ekspeditionsdag i hver uge for en serie ekstraordinære 

1-uges lån til pengepolitiske modparter med forfald den sidste ekspeditionsdag i den følgende 

uge, dvs. almindeligvis 7 dage senere. Hver serie betegnes med årstal og ugenummer, der refere-

rer til forfaldstidspunktet. 

Kontohaveren kan via Kronos2 anmode om optagelse af ekstraordinære 1-uges lån mellem kl. 

10.00 og kl. 13.00 den pågældende dag. Disse bestemmelser udgør et tillæg til Danmarks Natio-

nalbanks kontobestemmelser – Dokumentationsgrundlag for pengepolitiske instrumenter og beta-

lingsafvikling i DKK og EUR. Ved anmodning om optagelse af ekstraordinære 1-uges lån accepte-

rer kontohaver disse bestemmelser. 

Lånet vil blive udbetalt til kontohaverens foliokonto (settlement account) umiddelbart efter mod-

tagelse af korrekt udformet anmodning via Kronos2, forudsat at fornøden sikkerhed er til stede, jf. 

"Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank". Er der 

ikke ved Nationalbankens modtagelse af anmodningen den fornødne sikkerhed til stede, vil lånet 

ikke blive udbetalt hverken helt eller delvist. 

Det lånte beløb registreres på kontohaverens konto for pengepolitiske lån, og beløbet krediteres 

samtidig kontohaverens foliokonto (settlement account). 

Ud over den i afsnit 17 i "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalings-

afvikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank" nævnte kontoudskrift, der er tilgængeligt elek-

tronisk i Kronos2, udarbejdes ingen dokumentation for lånet. 

Nødprocedure 

Kontohaveren kan som nødprocedure, ved at anvende formularen "Anmodning om optagelse af 

pengepolitiske lån", anmode om optagelse af et ekstraordinært 1-uges lån. Anmodningen skal 

være forsynet med forpligtende underskrifter. Anmodningen skal være Nationalbanken i hænde 

inden for de ovenfor anførte tidspunkter. 

Nationalbanken kan forlange, at en anmodning pr. fax eller e-mail skal bekræftes ved en meddelel-

se, der sendes med post eller overbringes. 

En korrekt udformet anmodning vil blive søgt gennemført snarest muligt efter modtagelsen. 



2. Indfrielse 

De enkelte lån forfalder til fuld indfrielse, inden Kronos2 åbner den sidste ekspeditionsdag i den 

følgende uge, dvs. almindeligvis 7 dage efter lånets optagelse. Indfrielse sker via foliokontoen, 

idet Nationalbanken er bemyndiget til at debitere foliokontoen (settlement account og/eller loan 

account for så vidt angår den del af lånet inkl. renter, der måtte overstige indestående på settle-

ment account) for det lånte beløb inkl. tilskrevne renter.  

Førtidsindfrielse, uanset om kontohaveren betaler renter til og med forfaldstidspunktet, kan ikke 

finde sted.  

3. Rente 

De enkelte ekstraordinære 1-uges lån forrentes med Nationalbankens rente på den ekstraordinæ-

re udlånsfacilitet, der fastsættes af Nationalbanken, jf. afsnit 5. Renten for låneperioden vedrøren-

de de enkelte lån beregnes ved lånets optagelse på basis af faktiske dage/360 dage og tilskrives 

den dag, lånet forfalder. 

4. Sikkerhedsstillelse 

Kontohaver skal stille sikkerhed for de ekstraordinære 1-uges lån i overensstemmelse med de reg-

ler, der følger af "Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Natio-

nalbank".  

5. Information 

Meddelelse om åbning af en serie korte ekstraordinære 1-uges lån samt Nationalbankens rente på 

den ekstraordinære udlånsfacilitet sker normalt kl. 10.00 den sidste ekspeditionsdag i hver uge til 

nyhedsbureauer og offentliggøres på Nationalbankens hjemmeside (www.nationalbanken.dk). 

6. Andre bestemmelser 

Der henvises i øvrigt til "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsaf-

vikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

7. Ikrafttræden 

Disse bestemmelser træder i kraft med virkning fra 20. marts 2020. 



København, 19. marts 2020.  

Danmarks Nationalbank 


