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Undertegnede er bekendt med og tiltræder ved sin underskrift på denne anmodning "Generelle 

bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner i Danmarks 

Nationalbank", "Bestemmelser for foliokonto i Danmarks Nationalbank" og "Bestemmelser for sik-

kerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

 

Navn:  _______________________________________________________________  

Adresse:  _______________________________________________________________  

Postnr. og by:  _______________________________________________________________  

Telefonnummer:  _______________________________________________________________  

Faxnummer:  _______________________________________________________________  

CVR-nummer:  _______________________________________________________________  

 

Undertegnede vedlægger (i) dokumentation for tegningsforhold og tegningsberettigelse, (ii) 

prøve på de tegningsberettigedes underskrifter samt (iii) kopi af tilladelse fra Finanstilsynet til at 

drive virksomhed som kreditinstitut. 

 

 

Dato:   _______________________   ___________________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter  

 


	Generelt
	1. Definitioner
	2. Tegnings- og fuldmagtsforhold og bemyndigelse til security officer
	Formularer
	Oprettelse af security officers
	Årlig oversigt over brugere

	3. Fuldmagt til anden deltager
	4. Persondata
	Behandling af personoplysninger
	Fortrolighed

	5. Nødprocedurer
	6. Deltagelse i test og dokumentation for overholdelse af endpoint-sikkerhedskrav
	7. Service vinduer
	8. Korrektioner
	9. Betaling for anvendelse af Kronos2
	10. Sikkerhedsstillelse
	11. Ansvar
	12. Slutafregning
	13. Afvigelse fra sædvanlig praksis
	14. Lovvalg og værneting
	15. Andre bestemmelser og vilkår
	16. Sprog
	17. Kontoudskrift
	18. Meddelelser og anmodninger
	19. Meddelelser til andre centralbanker mv. og brug af Kronos2 data
	20. Ændring af bestemmelser
	21. Ikrafttræden
	Gældende pr. 20. august 2018:
	1. Betaling for anvendelse af Kronos2
	2. Dækning af omkostninger til udvikling af Kronos2
	3. Ændringer
	4. Ikrafttræden
	Tilslutning til Kronos2

	02.Betalingsafvikling i DKK - 21.11.2021.pdf
	1. Adgang til foliokonto og pengepolitiske instrumenter
	2. Oprettelse af foliokonto og adgang til de pengepolitiske instrumenter
	3. Ophør af foliokonto og udelukkelse fra de pengepolitiske instrumenter
	4. Transaktioner
	5. Transaktioner mellem kontohaveren og en anden kontohaver i Nationalbanken
	6. Transaktioner mellem kontohaverens foliokonto og afviklingskonti i Nationalbanken
	7. Intradag-lån
	8. Rente
	9. Betaling for anvendelse af Kronos2
	10. Maksimalt indskud
	11. Andre bestemmelser
	12. Ikrafttræden
	1. Nationalbankens salg af indskudsbeviser
	2. Nationalbankens tilbagekøb af indskudsbeviser og indgåelse af indskudsbevisswaps
	3. Afvikling
	Nødprocedure

	4. Nationalbankens sikkerhed i kontohaverens indskudsbeviser
	5. Omsættelighed
	6. Pantsætning, udlæg mv.
	7. Rente
	8. Information
	9. Andre bestemmelser
	10. Ikrafttræden
	1. Optagelse af pengepolitiske lån
	Nødprocedure

	2. Indfrielse
	3. Rente
	4. Sikkerhedsstillelse
	5. Information
	6. Andre bestemmelser
	7. Ikrafttræden
	1. Oprettelse
	2. Pantsætning
	3. Sikkerhedsgrundlag
	4. Belåningsværdi
	5. Sikkerhedsstillelse
	6. Udtagning
	7. Ombytning
	8. Afkast
	9. Retningslinjer for indskudsbeviser
	10. Belåningsværdi af indskudsbeviser
	11. Retningslinjer for andre aktiver
	12. Belåningsværdi af andre aktiver
	13. Kontohavers andre aftaler
	14. Dækningskontrol
	15. Collaterallisten – sikkerheder stillet af kontohaver
	16. Supplerende sikkerhedsstillelse og substitution af aktiver, der ikke længere er belånbare
	17. Fuldmagt til Nationalbanken til at overføre værdipapirer til den pantsatte VP-konto og til at udtage værdipapirer fra den pantsatte VP-konto
	18. Andre bestemmelser
	19. Ikrafttræden
	1. Adgang til Betalingsafviklingen
	2. Oprettelse af Afviklingskonto
	3. Ophør af Afviklingskontoen
	4. Transaktioner
	5. Overførsel fra foliokonto (settlement account) og optagelse af intradag-lån
	Nationalbankens overførsel fra foliokonto (settlement account)
	Intradag-lån til brug for afviklingen

	6. Låntagning under sikkerhedsretten til brug for Sum- og Intradagclearingen
	7. Maksimum for trækningsadgang i forbindelse med ordinære afviklinger
	8. Maksimum for trækningsadgang i forbindelse med ekstraordinær afvikling i Sumclearingen
	9. Registrering af nettoposition
	10. Sikkerhed i indestående på Afviklingskontoen
	11. Tømning af Afviklingskontoen
	12. Rente
	13. Andre bestemmelser
	14. Ikrafttræden
	1. Adgang til Betalingsafviklingen
	2. Oprettelse af Afviklingskontoen
	3. Ophør af Afviklingskontoen
	4. Transaktioner
	5. Kreditline til Straksclearingen
	6. Sikkerhed for kreditline til Straksclearingen
	7. Låntagning under sikkerhedsretten til brug for kreditline til Straksclearingen
	8. Registrering af kontohaverens nettoposition og låntagning til brug for afvikling af bogføringsposter i Straksclearingen
	9. Tømning af Afviklingskontoen
	10. Rente
	11. Andre bestemmelser
	12. Ikrafttræden
	1. Oprettelse af pantsat pengekonto
	2. Ophør af pantsat pengekonto
	3. Transaktioner
	4. Overførsel fra foliokonto
	5. Afregning af kontohavers nettoposition i Straksclearingen
	6. Pantsætning af pengekontoen
	7. Konvertering til indskudsbeviser
	8. Afregning af tilbagekøb, indfrielse samt kontohavers salg af indskudsbeviser
	9. Nedbringelse af indestående på den pantsatte pengekonto
	10. Rente
	11. Andre bestemmelser
	12. Ikrafttræden
	1. Adgang til betalingsafvikling i forbindelse med handelstransaktioner
	2. Oprettelse af Afviklingskonto
	3. Ophør af Afviklingskontoen
	4. Transaktioner
	5. Overførsel fra foliokonto
	6. Maksimum for trækningsadgang
	7. Kontohavere der har indgået aftale om anvendelse af sikkerhedsret
	8. Registrering af nettoposition (handelstransaktioner)
	9. Sikkerhed i indestående på Afviklingskontoen
	10. Tømning af Afviklingskontoen
	11. Rente
	12. Andre bestemmelser
	13. Ikrafttræden
	1. Adgang til betalingsafvikling i forbindelse med periodiske kørsler i danske kroner
	2. Oprettelse af Afviklingskontoen
	3. Ophør af Afviklingskontoen
	4. Transaktioner
	5. Overførsel fra foliokonto
	6. Maksimum for trækningsadgang
	7. Registrering af nettoposition
	8. Sikkerhed i indestående på Afviklingskontoen
	9. Tømning af Afviklingskontoen
	10. Rente
	11. Andre bestemmelser
	12. Ikrafttræden
	1. Adgang til anvendelse af sikkerhedsret
	2. Anvendelse af sikkerhedsretten
	3. Registrering af pant under sikkerhedsretten i forbindelse med Betalingsafviklingen i VP-afviklingsblokke vedrørende handelstransaktioner (inklusive emissioner)
	4. Anvendelse af sikkerhedsretten til brug for Sum- og Intradagclearingen
	5. Anvendelse af sikkerhedsretten til brug for Straksclearingen
	6. Anvendelse af sikkerhedsret på kontohaverens foranledning i forbindelse med overførsel til kontohaverens afviklingskonti, herunder CLS-afviklingskontoen, afviklingskontoen for periodiske betalinger og T2S-afviklingskontoen i danske kroner
	7. Anvendelse af sikkerhedsret på kontohaverens foranledning i øvrigt
	8. Anmodning om frigivelse af fondsaktiver, hvori der er registreret pant under sikkerhedsretten
	9. Indfrielse af lån optaget ved anvendelse af sikkerhedsretten
	10. Betaling ved manglende nedskrivning af collaterallisten
	11. Oplysning om sikkerhedsretsdepot
	12. Andre bestemmelser
	13. Ikrafttræden
	1. Sikkerhedsretsaftalen
	2. Låntagers fondsaktiver under sikkerhedsretsaftalen
	3. Nationalbankens belåning af fondsaktiver under sikkerhedsretsaftalen
	4. Anmeldelse af panteret under sikkerhedsretsaftalen
	5. Fastholdelse af pant under sikkerhedsretsaftalen
	6. Realisation af pant under sikkerhedsretsaftalen
	7. Opsigelse af sikkerhedsretsaftalen
	8. Lovvalg og værneting
	1. Adgang til betalingsafvikling i CLS i danske kroner
	2. Oprettelse af CLS-afviklingskonto
	3. Ophør af CLS-afviklingskonto
	4. Transaktioner
	5. Overførsel fra kontohavers foliokonto
	6. Overførsel fra CLS' afviklingskonto i danske kroner
	7. Overførsel til CLS' afviklingskonto, til kontohavers øvrige afviklingskonti, bortset fra T2S-afviklingskonti i danske kroner, samt til en anden kontohavers CLS-afviklingskonto i danske kroner
	8. Overførsel til kontohavers foliokonto
	9. Tømning af Afviklingskontoen
	10. Rente
	11. Andre bestemmelser
	12. Ikrafttræden
	1. Adgang til intradag-lån og kreditline til Straksclearingen mod sikkerhed i  valutaindeståender i SCP
	2. Ophør af adgang til intradag-lån og kreditlines til brug for Straksclearingen mod sikkerhed i valutaindeståender i SCP
	3. Registrering af værdien af valutaindeståender i SCP i Nationalbanken
	4. Anmodning om frigivelse af sikkerhed registreret i valutaindestående i SCP
	5. Indfrielse af optagne lån eller substitution af sikkerheder
	6. Betaling ved manglende indfrielse eller substitution af sikkerheder
	7. Andre bestemmelser
	8. Ikrafttræden
	1. SCP-pantkonti i danske kroner
	2. Oprettelse af SCP-pantkonti
	3. Ophør af SCP-pantkonti
	4. Transaktioner
	5. Registrering af pant
	6. Registrering af frigivelse af pant
	7. Nedbringelse af indestående på kontoen
	8. Rente
	9. Andre bestemmelser
	10. Ikrafttræden
	1. Definitioner
	2. Adgang til afvikling på T2S i danske kroner
	3. Brugeradgang til T2S
	4. Oprettelse af Afviklingskonto
	5. Tilknyttet foliokonto
	6. Ophør af Afviklingskontoen
	7. Transaktioner
	8. Reservering og indefrysning af likviditet
	9. Oplysninger om kontoforhold mv.
	10. Tidspunktet for hvornår en ordre er indgået i systemet og ikke længere kan tilbagekaldes
	Likviditetsoverførselsordrer
	Transaktioner

	11. Adgang til Afviklingskontoen for andre end kontohaver
	12. Links mellem værdipapirkonti og Afviklingskonti
	13. Kontohavere der har indgået aftale om anvendelse af T2S-Auto-collaterallån
	14. Registrering af positioner i forbindelse med handler og periodiske betalinger
	15. Tømning af Afviklingskontoen
	16. Ansvar
	17. Rente
	18. Betaling
	19. Andre bestemmelser
	20. Ikrafttræden
	1. Adgang til anvendelse af T2S-Auto-collaterallån
	2. Oprettelse af værdipapirdepoter til brug for T2S-Auto-collaterallån
	3. Anvendelse af T2S-Auto-collaterallån
	Optagelse af T2S-Auto-collaterallån i danske kroner direkte på T2S mod sikkerhed i de indkøbte værdipapirer eller øvrige værdipapirer

	4. Tidsfrist for indfrielse af intradag-lån optaget i Kronos2 og anvendt til indfrielse af T2S-Auto-collaterallån optaget på T2S
	5. Ombytning af sikkerheder pantsat til Nationalbanken i forbindelse med  optagelse af T2S-Auto-collaterallån
	6. Andre bestemmelser
	7. Ikrafttræden

	03.Faxformater - 21.11.2021.pdf
	Faxformularer vedrørende nødprocedurer i euro:

	04.Betalingsafvikling i EUR - 21.11.2021.pdf
	Afsnit 1 Almindelige Bestemmelser
	Artikel 1 – definitioner
	Artikel 1a – Anvendelsesområde
	Artikel 2 – Appendiks
	Artikel 3 – Generel beskrivelse af Target2

	Afsnit 2 Deltagelse
	Artikel 4 – Adgangskriterier
	Artikel 5 – Direkte deltagere
	Artikel 6 – Indirekte deltagere
	Artikel 7 – Direkte deltageres ansvar
	Artikel 8 – Ansøgningsprocedure
	Artikel 9 – Target2 register

	Afsnit 3 Parternes forpligtelser
	Artikel 10 – Danmarks Nationalbanks og deltagernes forpligtelser
	Artikel 11 – Samarbejde og informationsudveksling

	Afsnit 4 Administration af PM konti og behandling af betalingsordrer
	Artikel 12 – Åbning og administration af PM konti
	Artikel 13 – Typer af betalingsordrer
	Artikel 14 – Accept og returnering af betalingsordrer
	Artikel 15 – Prioritetsregler
	Artikel 16 – Likviditetslimits
	Artikel 17 – Likviditetsreserveringsfaciliteter
	Artikel 17a – Stående instrukser om reservering og dedikering af likviditet
	Artikel 18 – Forudbestemte afviklingstidspunkter
	Artikel 19 – Betalingsordrer afgivet på forhånd
	Artikel 20 – Afvikling af betalingsordrer i entry disposition
	Artikel 21 – Afvikling og returnering af betalingsordrer i køen.
	Artikel 22 – Tidspunktet for, hvornår en overførselsordre er indgået i systemet og ikke længere kan tilbagekaldes

	Afsnit 5 Modus for konsolideret kontoinformation
	Artikel 23 – Modus for konsolideret kontoinformation
	Artikel 24 – Anvendelse af CAI modus
	Artikel 25 – Ophævet
	Artikel 26 – Ophævet

	Afsnit 7 Sikkerhedskrav og nødprocedurer
	Artikel 27 – Driftskontinuitet og nødprocedurer
	Artikel 28 – Sikkerhedskrav

	Afsnit 8 Informations- og kontrolmodulet (ICM-modulet)
	Artikel 29 – Anvendelse af ICM-modulet

	Afsnit 9 Kompensation, ansvar og dokumentation
	Artikel 30 – Kompensationsordning
	Artikel 31 – Ansvar
	Artikel 32 – Dokumentation

	Afsnit 10 Ophør af deltagelse og lukning af konti
	Artikel 33 – Varighed og opsigelse
	Artikel 34 – Suspension og ophævelse
	Artikel 35 – Lukning af PM konti

	Afsnit 11 Afsluttende bestemmelser
	Artikel 36 – Danmarks Nationalbanks modregningsret
	Artikel 37 – Sikkerhed i indestående på afviklingskonti
	Artikel 38 – Fortrolighed
	Artikel 39 – Beskyttelse af personoplysninger, foranstaltninger mod hvidvaskning, administrative eller restriktive foranstaltninger, mv.
	Artikel 40 – Meddelelser
	Artikel 41 – Kontraktforhold til netværksleverandør
	Artikel 42 – Ændringsprocedure
	Artikel 43 – Tredjepartsrettigheder
	Artikel 44 – Lovvalg, jurisdiktion og opfyldelsessted
	Artikel 45 – De enkelte bestemmelsers gyldighed
	Artikel 45a – Overgangsbestemmelser
	Artikel 46 – Ikrafttræden og retskraft

	1. Tekniske krav for deltagelse i Target2-danmark med hensyn til infrastruktur, netværk og formater
	2. Betalingsmeddelelsestyper
	3. Dobbeltordrekontrol
	4. Fejlkoder
	5. På forhånd fastsatte afviklingstidspunkter
	6. Afvikling af betalingsordrer i entry disposition
	7. Afvikling af betalingsordrer i køen
	8. Anvendelse af informations- og kontrolmodulet ICM
	9. UDFS- og ICM-brugerhåndbogen
	1. Tekniske krav for deltagelse i Target2-danmark med hensyn til infrastruktur, netværk og formater.
	2. Betalingsmeddelelsestyper
	3. Dobbelt ordrekontrol
	4. Fejlkoder
	5. På forhånd fastsatte afviklingstidspunkter
	6. Afvikling af betalingsordrer i entry disposition
	7. Afvikling af betalingsordrer i køen
	8. Anvendelse af informations- og kontrolmodulet ICM
	9. UDSF- og ICM-user handbook og "user manual: internet access for the public key certification service"
	10. Udstedelse, suspension, reaktivering, tilbagekaldelse og fornyelse af certifikater
	11. Deltagerens behandling af certifikater
	12. Sikkerhedskrav
	13. Yderligere sikkerhedskrav
	1. Generelle principper
	2. Betingelser for kompensationstilbud
	3. Beregning af kompensation
	4. Proceduremæssige regler
	Deltagelse i Target2-Danmark

	1. Gennemgåede dokumenter
	2. Antagelser
	3. Udtalelse om deltageren
	Deltagelse i Target2-Danmark

	1. Gennemgåede dokumenter
	2. Antagelser
	3. Udtalelse
	3.1 Særlige retlige forhold i [jurisdiktion] [for så vidt det er relevant]
	3.2 Generelle forhold vedrørende insolvens og krisestyring
	3.3  Håndhævelse af Systemdokumentationen
	3.4  Omstødelige dispositioner
	3.5  Fogedforretning
	3.6  Sikkerhedsstillelse (hvis relevant)
	3.7  Filialer [for så vidt det er relevant]

	1. Almindelige bestemmelser
	2. Foranstaltninger vedrørende driftskontinuitet og nødprocedurer
	3. Kommunikation vedrørende fejlhændelser
	4. Overførsel af driften af SSP til et alternativt driftssted
	5. Ændring af åbningstid
	6. Nødprocedurer
	7. Funktionssvigt knyttet til deltagere og afviklingssystemer
	8. Andre bestemmelser
	1. Funktionssvigt, der opstår hos eller påvirker en deltager
	2. Funktionssvigt, der opstår hos eller påvirker et afviklingssystem
	3. Kommunikation og fuldmagtsforhold
	1. Adgang til VP-afviklingskonto i euro
	2. Oprettelse af en VP-afviklingskonto i euro
	3. Ophør af VP-afviklingskonto i euro
	4. Transaktioner til og fra VP-afviklingskontoen
	5. Sikkerhed i indestående på VP-afviklingskontoen
	6. Ikrafttræden
	Artikel 1 – definitioner
	Artikel 2 – Anvendelsesområde
	Artikel 3 – Appendiks
	Artikel 4 – Generel beskrivelse af Target2
	Artikel 5 – Adgangskriterier
	Artikel 6 – Ansøgningsprocedure
	Artikel 7 – Indehavere af T2S-afviklingskonti
	Artikel 8 – Links mellem værdipapirkonti og T2S-afviklingskonti
	Artikel 9 – Danmarks Nationalbanks og indehaverne af T2S-afviklingskontis forpligtelser
	Artikel 10 – Samarbejde og informationsudveksling
	Artikel 11 – Designation, suspension eller lukning af den primære PM-konto
	Artikel 12 – Åbning og administration af T2S-afviklingskonti
	Artikel 13 – Operationer der kan udføres gennem T2S-afviklingskontoen
	Artikel 14 – Accept og returnering af betalingsordrer
	Artikel 15 – Reservering og indefrysning af likviditet
	Artikel 16 – Tidspunktet for hvornår en ordre er indgået i systemet og ikke længere kan tilbagekaldes
	Artikel 17 – Driftskontinuitet og nødprocedurer
	Artikel 18 – Sikkerhedskrav
	Artikel 19 – Brugergrænseflader
	Artikel 20 – Kompensationsordning
	Artikel 21 – Ansvar
	Artikel 22 – Dokumentation
	Artikel 23 – Varighed og opsigelse af T2S-afviklingskonti
	Artikel 24 – Suspension og ophævelse
	Artikel 25 – Lukning af T2S-afviklingskonti
	Artikel 26 – Danmarks Nationalbanks modregningsret
	Artikel 27 – Fortrolighed
	Artikel 28 – Beskyttelse af personoplysninger, foranstaltninger mod hvidvaskning, administrative eller restriktive foranstaltninger, mv.
	Artikel 29 – Meddelelser
	Artikel 30 – Kontraktforhold til T2S-netværksleverandør
	Artikel 30 – Kontraktforhold med en netværksleverandør
	Artikel 31 – Ændringsprocedure
	Artikel 32 – Tredjepartsrettigheder
	Artikel 33 – Lovvalg, jurisdiktion og opfyldelsessted
	Artikel 34 – De enkelte bestemmelsers gyldighed
	Artikel 34a – Overgangsbestemmelser
	Artikel 34b – Øvrige bestemmelser  Definitionen af T2S-netværksleverandør udgår fra 13. juni 2022. Fra samme dato erstattes henvisningerne til ”T2S-netværksleverandør” (i ental eller flertal) i artikel 6, stk. 1, litra a) (i), artikel 9, stk. 5, artik...
	Artikel 35 – Ikrafttræden og retskraft
	Deltagelse i Target2-Danmark

	1. Gennemgåede dokumenter
	2. Antagelser
	3. Udtalelse om indehaveren af T2S-afviklingskontoen
	1. Gennemgåede dokumenter
	2. Antagelser
	3. Udtalelse
	3.1 Særlige retlige forhold i [jurisdiktion] [for så vidt det er relevant]
	3.2 Generelle forhold vedrørende insolvens-og krisestyringsbehandling
	3.2.a. Former for insolvens- og krisestyringsbehandling:
	3.2.b Traktater vedrørende insolvensbehandling:

	3.3 Håndhævelse af Systemdokumentationen
	3.3.a. Behandling af likviditetsoverførselsordrer:
	3.3.b. Danmarks Nationalbanks kompetence til at udføre sine opgaver:
	3.3.c. Misligholdelsesbeføjelser:
	3.3.d. Suspension og ophævelse:
	3.3.e. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser:
	3.3.f. Lovvalg og jurisdiktion:

	3.4 Omstødelige dispositioner
	3.5 Fogedforretning
	3.6 Sikkerhedsstillelse (hvis relevant)
	3.6.a Overdragelse af rettigheder eller deponering af aktiver til sikkerhed og/eller pant:
	3.6.b Prioritetsstilling for erhverver, panthaver eller repokøber i forhold til andre fordringshavere:
	3.6.c Håndhævelse af sikkerheder:
	3.6.d. Formkrav og registreringskrav:

	3.7 Filialer [for så vidt det er relevant]
	3.7.a Udtalelsen gælder for dispositioner gennem filialer:
	3.7.b. Overensstemmelse med lovgivning:
	3.7.c Påkrævede godkendelser:

	Gebyrer for T2S-tjenester
	Artikel 1 – definitioner
	Artikel 2 – Anvendelsesområde
	Artikel 3 – Appendiks
	Artikel 4 – Generel beskrivelse af Target2
	Artikel 5 – Adgangskriterier
	Artikel 6 – Ansøgningsprocedure
	Artikel 7 – Indehavere af TIPS-afviklingskonti
	Artikel 8 – Tilgængelige enheder
	Artikel 9 – Kontraktforhold med en netværksleverandør
	Artikel 10 – Ophævet
	Artikel 11 – TIPS-register
	Artikel 11a – MPL-register
	Artikel 12 – Danmarks Nationalbank og indehaverne af TIPS-afviklingskontis forpligtelser
	Artikel 13 – Angivelse, suspension og lukning af en tilknyttet PM-konto
	Artikel 14 – Samarbejde og informationsudveksling
	Artikel 15 – Åbning og administration af TIPS-afviklingskonti
	Artikel 16 – Typer af betalingsordrer på TIPS-afviklingskonti
	Artikel 17 – Accept og returnering af betalingsordrer
	Artikel 18 – Behandling af betalingsordrer på TIPS-afviklingskonti
	Artikel 19 – Anmodning om tilbagekaldelse
	Artikel 20 – Tidspunkt for, hvornår en overførselsordre er indgået og ikke længere kan tilbagekaldes
	Artikel 21 – Sikkerhedskrav og driftskontinuitet
	Artikel 22 – Brugergrænseflader
	Artikel 23 – Ansvar
	Artikel 24 – Dokumentation
	Artikel 25 – Varighed og opsigelse af TIPS-afviklingskonti
	Artikel 26 – Suspension og ophævelse
	Artikel 27 – Lukning af TIPS-afviklingskonti
	Artikel 28 – Danmarks Nationalbanks modregningsret
	Artikel 29 – Fortrolighed
	Artikel 30 – Beskyttelse af personoplysninger, foranstaltninger mod hvidvaskning, administrative eller restriktive foranstaltninger, mv.
	Artikel 31 – Meddelelser
	Artikel 32 – Ændringsprocedure
	Artikel 33 – Tredjepartsrettigheder
	Artikel 34 – Lovvalg, jurisdiktion og opfyldelsessted
	Artikel 35 – De enkelte bestemmelsers gyldighed
	Artikel 35a – Overgangsbestemmelse
	Artikel 36 – Ikrafttræden og retskraft
	Standard for afgivelse af juridiske responsa for indehavere af TIPS-afviklingskonti i Target2
	I. Gennemgåede dokumenter
	II. Antagelser
	III. Udtalelse vedrørende Indehaveren af TIPS-afviklingskontoen
	Standard for afgivelse af responsa vedrørende lovgivning gældende for ikke-EØS indehavere af TIPS-afviklingskonti i Target2
	1. Gennemgåede dokumenter
	2. Antagelser
	3. Udtalelse
	3.1 Særlige retlige forhold i [jurisdiktion] [for så vidt det er relevant]
	3.2. Generelle forhold vedrørende insolvens og krisestyring
	3.3. Håndhævelse af Systemdokumentationen
	3.4. Omstødelige begunstigelser
	3.5. Fogedforretning
	3.6. Sikkerhedsstillelse (hvis relevant)
	3.7. Filialer [for så vidt relevant]




	1_10: 
	2_10: 
	Postnr og by_2: 
	Telefonnummer_2: 
	Faxnummer_2: 
	CVRnummer_2: 
	Dato_2: 
	undefined_2: 


