3-årige udlån
Nationalbanken supplerer det pengepolitiske instrumentarium med en
midlertidig 3-årig udlånsfacilitet jf. pressemeddelelse 8. december 2011.
Faciliteten tilbydes to gange til de pengepolitiske modparter – pengeog realkreditinstitutter – henholdsvis fredag den 30. marts 2012 og fredag den 28. september 2012. Renten på den 3-årige udlånsfacilitet vil
være variabel og følge Nationalbankens 7-dages pengepolitiske udlånsrente plus et rentetillæg. Indtil den 31. juli 2013 vil rentetillægget være
nul. Såfremt Nationalbanken efter dette tidspunkt vurderer, at der er
sket en normalisering af adgangen til finansiering på penge- og kapitalmarkedet, vil tillægget blive forøget.
De nærmere karakteristika for Nationalbankens 3-årige udlånsfacilitet er
følgende:
1. Løbetid på udlån: 3 år. Lånene kan førtidsindfries, helt eller delvist, på uge basis, sidste bankdag i ugen dog tidligst 6 måneder
efter optagelse. Anmodning om førtidsindfrielse skal være Nationalbanken i hænde senest kl. 13 sidste bankdag i ugen.
2. Rente: Renten på den 3-årige udlånsfacilitet vil være variabel og
følge Nationalbankens 7-dages pengepolitiske udlånsrente plus
et rentetillæg. Indtil den 31. juli 2013 vil rentetillægget være
nul. Såfremt Nationalbanken efter dette tidspunkt vurderer, at
der er sket en normalisering af adgangen til finansiering på
penge- og kapitalmarkedet, vil tillægget blive forøget. Den samlede rentebetaling betales ved endelig indfrielse af lånets hovedstol.
3. Frekvens: Faciliteten er åben fredag den 30. marts 2012 og fredag den 28. september 2012. Der er åbent for udlån i tidsrummet kl. 10 – 13 svarende til Nationalbankens 7-dages pengepolitiske udlån. Lånene forfalder fredag den 27. marts 2015 og fredag den 25. september 2015.
4. Størrelse: Modparterne kan frit bestemme størrelsen af 3-årige
lån i Nationalbanken ved de annoncerede markedsoperationer.
5. Sikkerhedsgrundlag: Udlånene foretages mod sikkerhed i Nationalbankens sikkerhedsgrundlag, jf. "Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank".
Anmodning om optagelse af 3-årigt lån sker ved indsendelse af formularen: "Anmodning om optagelse af 3-årige udlån". Anmodning om
førtidsindfrielse sker ved ind sendelse af formularen: "Anmodning om
førtidsindfrielse af 3-årige udlån".

