
Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Langelinie Allé 47 

2100 København Ø  

 

Pantsætningserklæring for kredit i danske kroner i Danmarks National-

bank i forbindelse med afvikling på T2S-platformen – Pantsætning af 

regular depot 

Pantsætters navn:  _________________________________________________________________  

Pantsætters adresse:  _________________________________________________________________  

Pantsætters LEI-kode:   _________________________________________________________________  

 

Pantsætter, der er registreret kontohaver til VP-konto nummer ___________ registreret på T2S 

("Kontoen"), pantsætter herved Kontoen samt de til enhver tid på Kontoen registrerede fondsakti-

ver til Danmarks Nationalbank til sikkerhed for enhver gæld, som vi nu har og senere måtte få til 

Danmarks Nationalbank. 

Vi erklærer samtidig, at vi har og vil have ejendomsretten til de til enhver tid på Kontoen registre-

rede fondsaktiver, og at der ikke over disse er eller vil blive tilsagt tredjemand begrænsede ret-

tigheder eller rettigheder i øvrigt. 

Pantsætningen omfatter udtrækningsbeløb og renter af de på Kontoen registrerede fondsaktiver, 

der er forfaldne inden realisationstidspunktet. Udtrækningsbeløb og renter i danske kroner ind-

sættes på vor afkastkonto nummer______________ i Danmarks Nationalbank og eventuelle udtræk-

ningsbeløb og renter i euro indsættes på vor afkastkonto nummer ___________ i Danmarks Natio-

nalbank ("Afkastkontiene"). Afkastkontiene samt det til enhver tid på disse indestående pantsættes 

til Danmarks Nationalbank til sikkerhed for enhver gæld, som vi nu har og senere måtte få til Dan-

marks Nationalbank. 

Som registreret kontohaver til Kontoen har vi spørgefuldmagt. Spørgefuldmagten medfører ikke, 

at vi kan råde over det pantsatte. Enhver disposition over Kontoen og/eller herpå registrerede 

fondsaktiver kan alene foretages af Danmarks Nationalbank som panthaver og kontoførende insti-

tut. 

Hvis Danmarks Nationalbank vil søge sig fyldestgjort i de på Kontoen registrerede fondsaktiver, er 

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

sere disse på den af Danmarks Nationalbank bestemte måde. Danmarks Nationalbank er herunder 

berettiget til at overtage de pantsatte fondsaktiver til eje. 

Danmarks Nationalbank anmelder som kontoførende institut denne erklæring til VP Securities A/S 

til registrering med Danmarks Nationalbank som registreret rettighedshaver til Kontoen og de til 

enhver tid på Kontoen registrerede fondsaktiver. 



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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