
Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Langelinie Allé 47 

2100 København Ø  

 

Pantsætningserklæring (tredjemandspant) for kredit i danske kroner i 

Danmarks Nationalbank i Scandinavian Cash Pool (SCP) 

Pantsætters navn:  _________________________________________________________________  

Pantsætters adresse:  _________________________________________________________________  

Pantsætters LEI-kode:   _________________________________________________________________  

 

Pantsætter, der er registreret kontohaver til SCP-pantkonto nummer _________________  

("Kontoen") i Sveriges Riksbank eller Norges Bank med SWIFT BIC-kode ______________,  

pantsætter herved Kontoen samt det til enhver tid på Kontoen registrerede indestående til Dan-

marks Nationalbank til sikkerhed for enhver gæld, som _____________________ ("Låntager") nu har 

og senere måtte få til Danmarks Nationalbank i form af intradag-lån og til sikkerhed for Danmarks 

Nationalbanks krav på Låntager, som følger af Nationalbankens til enhver tid afgivne kreditline til 

Finans Danmark, der angiver maksimum for Låntagers trækningsadgang i Straksclearingen (kredit-

line til Straksclearingen).  

Vi erklærer samtidig hermed, at vi har og vil have ejendomsretten til det til enhver tid på Kontoen 

registrerede indestående, og at der ikke over dette er eller vil blive tilsagt tredjemand begræn-

sede rettigheder eller rettigheder i øvrigt. 

Hvis Danmarks Nationalbank vil søge sig fyldestgjort i det på Kontoen registrerede indestående, 

er Danmarks Nationalbank berettiget til uden forudgående retsforfølgning og uden varsel at reali-

sere dette på den af Danmarks Nationalbank bestemte måde. 

Nationalbanken er berettiget til uden vort samtykke at give Låntager henstand. 

Nationalbanken anmelder denne erklæring til Sveriges Riksbank eller Norges Bank til registrering 

med Nationalbanken som registreret rettighedshaver til Kontoen og det til enhver tid på Kontoen 

registrerede indestående. 

Alle forhold i forbindelse med pantsætningen og alle forhold vedrørende denne pantsætningser-

klæring er undergivet dansk ret. Eventuelle uoverensstemmelser afgøres ved Danmarks National-

banks værneting. 

 

Dato:   _______________________   ___________________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter 
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