
Sikkerhedsretsaftale 

Der er mellem 

Danmarks Nationalbank 

Langelinie Allé 47 

2100 København Ø 

CD-ident. 01007, herefter benævnt Nationalbanken, 

og 

Navn:  _________________________________________________________________  

Adresse:   _________________________________________________________________  

CD-ident.:  _______________________________________  herefter benævnt Låntager, 

indgået sikkerhedsretsaftale på nedennævnte vilkår. 

1. Sikkerhedsretsaftalen 

Sikkerhedsretsaftalen er indgået med hjemmel i lov om kapitalmarkeder §§ 181, stk. 3 og 182, stk. 2. 

Nationalbanken giver ved sikkerhedsretsaftalen Låntager tilladelse til mod pant i Låntagers fonds-

aktiver at optage lån i Nationalbanken, som skal være inddækket ved afslutningen af Nationalban-

kens pengepolitiske døgn, og som Nationalbanken stiller til rådighed via Låntagers foliokonto.  

Sikkerhedsretsaftalen giver tillige adgang for Nationalbanken til mod pant i Låntagers fondsaktiver 

at afgive og løbende opskrive en kreditline til Straksclearingen til Finans Danmark, der angiver 

maksimum for Låntagers trækningsadgang i Straksclearingen.  

De Låntager til enhver tid tilhørende fondsaktiver med tilhørende afkast, registreret på de i afsnit 2 

nedenfor angivne konti, herunder de fondsaktiver med tilhørende afkast, som bliver registreret på 

disse konti i forbindelse med de enkelte afviklinger, kan tjene Nationalbanken til sikkerhed for et-

hvert lån og enhver kreditline afgivet til Finans Danmark til brug for Straksclearingen under sikker-

hedsretsaftalen. 

Såvel Nationalbanken som Låntager giver elektronisk meddelelse om sikkerhedsretsaftalens indgå-

else til VP Securities A/S. Sikkerhedsretsaftalen træder først i kraft, når begge meddelelser er regi-

streret i VP Securities A/S. 

Anvendelse af sikkerhedsret indebærer, at VP Securities A/S registrerer panteret i de pågældende 

fondsaktiver, jf. nedenfor, hvorefter belåningsværdien af det registrerede pant under sikkerheds-

retten indgår på Låntagers collateralliste, jf. "Bestemmelser for sikkerhed til brug for kredit i dan-

ske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15. De aktiver, hvori der er registreret pant under 



sikkerhedsretten, indgår således i den samlede belåningsværdi af kontohaverens sikkerheder til 

brug for intradag-lån og kreditline til Straksclearingen.  

2. Låntagers fondsaktiver under sikkerhedsretsaftalen 

Sikkerhedsretsaftalen omfatter ved aftalens indgåelse følgende konti i VP Securities A/S: 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Låntager kan ved elektronisk meddelelse til VP Securities A/S anmode om afmelding og tilmelding 

af konti under sikkerhedsretsaftalen. Afmelding og tilmelding har først virkning, når VP Securities 

A/S som Nationalbankens befuldmægtigede har godkendt Låntagers anmodning og registreret 

afmeldingen eller tilmeldingen, jf. lov om kapitalmarkeder, §§ 181 og 182. Sådanne ændringer er 

en del af sikkerhedsretsaftalen og således omfattet af de heri angivne bestemmelser, når registre-

ring er sket i VP Securities A/S. 

3. Nationalbankens belåning af fondsaktiver under sikkerhedsretsaftalen 

Nationalbanken giver VP Securities A/S meddelelse om de fondsaktiver, der kan tjene til sikkerhed 

for intradag-lån og kreditline til Straksclearingen under sikkerhedsretsaftalen, samt om belånings-

værdien af det enkelte fondsaktiv. Nationalbanken kan til enhver tid ændre heri.  

De fondsaktiver, som Nationalbanken til enhver tid belåner under sikkerhedsretsaftalen, er tilgæn-

gelige i Kronos2. 

4. Anmeldelse af panteret under sikkerhedsretsaftalen 

Nationalbanken kan til enhver tid gøre brug af den ved sikkerhedsretsaftalen tilsagte panteret ved 

anmeldelse af panteretten i Låntagers fondsaktiver under sikkerhedsretsaftalen, jf. lov om kapital-

markeder, § 182, stk. 2. VP Securities A/S kan foretage anmeldelse af panteretten på vegne af Nati-

onalbanken. 

Herudover kan Låntager selv i tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 15.55 anmode VP Securities A/S om at 

foretage registrering af panteret i Låntagers fondsaktiver under sikkerhedsretsaftalen. 



5. Fastholdelse af pant under sikkerhedsretsaftalen 

Hvis Nationalbanken ønsker at fastholde den anmeldte panteret, jf. lov om kapitalmarkeder § 182, 

stk. 4, anmoder Nationalbanken VP Securities A/S om at overføre de af Låntagers fondsaktiver un-

der sikkerhedsretsaftalen, hvori der i henhold til afsnit 4 ovenfor er anmeldt panteret, til en Natio-

nalbanken tilhørende konto. I de tilfælde hvor det ikke er muligt via Kronos2 at inddække sikker-

hedsretten og nedskrive Låntagers collateralliste med belåningsværdien af fondsaktiver, hvori der 

er registreret pant under sikkerhedsretten, er Nationalbanken ligeledes berettiget til at fastholde 

panteretten. 

6. Realisation af pant under sikkerhedsretsaftalen 

Nationalbanken er berettiget til, jf. lov om kapitalmarkeder, § 183, stk. 1, straks efter udløbet af 

den af erhvervsministeren til enhver tid fastsatte frist uden varsel at realisere de fondsaktiver, der i 

henhold til afsnit 5 ovenfor er overført til en Nationalbanken tilhørende konto, hvis den samlede 

belåningsværdi af Låntagers øvrige sikkerheder på Låntagers collateralliste til brug for intradag-

lån og kreditline til Straksclearingen, jf. "Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske 

kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15, ikke forinden er tilstrækkelige til at dække Låntagers 

udestående intradag-lån samt udestående kreditline til Straksclearingen. Retsplejelovens § 538 a 

finder ikke anvendelse. Nationalbanken beslutter, hvornår og hvordan fyldestgørelse skal ske efter 

udløbet af den af erhvervsministeren fastsatte frist, herunder om Nationalbanken overtager de 

pantsatte aktiver til eje. 

7. Opsigelse af sikkerhedsretsaftalen 

Nationalbanken er til enhver tid berettiget til uden varsel at bringe sikkerhedsretsaftalen til ophør 

for fremtidige lånoptagelser og afgivelse af kreditlines til Straksclearingen. 

Låntager er berettiget til at bringe sikkerhedsretsaftalen til ophør på betingelse af, at Låntager 

substituerer de fondsaktiver, hvori der er registreret pant under sikkerhedsretten, med andre be-

lånbare sikkerheder, jf. "Bestemmelser for sikkerhedsstillelse i for kredit i danske kroner i Dan-

marks Nationalbank", således at den samlede belåningsværdi af sikkerhed til brug for intradag-lån 

og kreditline til Straksclearingen på Låntagers collateralliste som minimum svarer til Låntagers 

udestående intradag-lån og kreditline til Straksclearingen. 



8. Lovvalg og værneting 

Sikkerhedsretsaftalen er undergivet dansk ret. 

Eventuelle uoverensstemmelser afgøres ved Nationalbankens værneting. 

Denne sikkerhedsretsaftale erstatter en eventuel tidligere mellem Nationalbanken og Låntager ind-

gået sikkerhedsretsaftale. 

 

 ________________ , den  ______________  København, den ______________________ 

 

 

For Låntager:  For Nationalbanken: 

 

___________________________________   ___________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter Forpligtende underskrifter  
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