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Generelle bestemmelser for pengepolitiske in-
strumenter samt betalingsafvikling i danske 
kroner i Danmarks Nationalbank  

Disse "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske 

kroner i Danmarks Nationalbank" finder anvendelse på ethvert forhold for nedennævnte typer af 

kontohavere og konti i forbindelse med pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i dan-

ske kroner i Nationalbanken. 

1. Definitioner 

• Ved "afviklingskonto" (i Kronos2 benævnt "LOM-konti") forstås en afviklingskonto i danske kro-

ner oprettet og knyttet til betalingsafviklingen i betalingssystemer eller værdipapirafviklingssy-

stemer i Nationalbanken.  

• Ved "brugerprofiler" forstås de af Nationalbanken til enhver tid definerede brugerprofiler, som 

giver en bruger adgang til forskellige funktionaliteter i Kronos2, og som er beskrevet på Natio-

nalbankens hjemmeside (www.nationalbanken.dk).  

• Ved "collaterallisten" forstås en opgørelse over belåningsværdien af den samlede beholdning 

af kontohaverens til enhver tid værende tilgængelige sikkerheder (pantsatte VP-registrerede 

aktiver, beholdning af indskudsbeviser, valutaindestående i SCP, indestående på den pantsatte 

pengekonto samt VP-registrerede aktiver, hvori der er registreret pant ved anvendelse af sik-

kerhedsretten).   

• Ved "foliokonto" forstås en foliokonto i danske kroner. Foliokontoen er delt i to konti: en 

settlement account, hvor ind- og udgående betalinger posteres, og hvor saldoen kan være po-

sitiv eller 0, samt en loan account, hvor et eventuelt intradaglån registreres, og hvor saldoen 

kan være negativ eller 0. Overførsel mellem disse to konti sker enkeltvis og øjeblikkeligt. 

Settlement account og loan acount benævnes under ét foliokonto. 

• Ved "folioramme" forstås det til enhver tid fastsatte loft for en pengepolitisk modparts samlede 

indestående kl. 15.30 på foliokonto, den pantsatte pengekonto og andre konti, som normalt vil 

være tømt kl. 15.30. De pengepolitiske modparters samlede folioramme er lig summen af de 

individuelle foliorammer. 

• Ved "kontohavere" forstås kreditinstitutter og filialer heraf samt andre, der har fået oprettet en 

foliokonto i Nationalbanken, såvel som pengeinstitutter, realkreditinstitutter og filialer heraf, 

der af Nationalbanken tillige har fået adgang til de pengepolitiske instrumenter, jf. "Bestem-

melser for foliokonto i Danmarks Nationalbank". 

• Ved "kreditinstitutter" forstås sådanne institutter, som er defineret i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2006/48 (om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut). 

• Ved "pengeinstitutter" forstås banker, sparekasser og andelskasser med tilladelse fra Finanstil-

synet til at drive pengeinstitutvirksomhed efter lov om finansiel virksomhed. 



• Ved "pengepolitiske instrumenter" forstås forrentet indskud på foliokonto, pengepolitiske lån 

og indskudsbeviser. 

• Ved "pengepolitisk modpart" forstås en kontohaver, der har adgang til at benytte de pengepo-

litiske instrumenter. 

• Ved "realkreditinstitutter" forstås institutter med tilladelse fra Finanstilsynet til at drive realkre-

ditvirksomhed efter lov om finansiel virksomhed. 

• Ved "transaktioner" forstås enhver disposition over foliokontoen, en afviklingskonto, og en 

SCP-konto, eller som vedrører pengepolitiske lån og indskudsbeviser, konti tilknyttet kontant-

depoter samt frigivelse, indlæggelse og ombytning af sikkerheder. Transaktioner foretages ved 

anvendelse af Kronos2. 

• Ved "Kronos2" forstås Nationalbankens realtidsbruttoafviklingssystem i danske kroner. Regler-

ne for tilslutning til og anvendelse af Kronos2 fremgår af Nationalbankens hjemmeside 

(www.nationalbanken.dk). 

• Ved "pantsat pengekonto" (i Kronos2 benævnt "interim account") forstås en konto, som inde-

haves af en kontohaver, der deltager i Straksclearingen, og som udelukkende anvendes som 

sikkerhed til brug for Straksclearingen. 

• Ved "PM-konto" forstås en konto, der indehaves af en kontohaver, der deltager i Target2, og 

som bruges til at gennemføre betalinger i euro i Target2. 

• Ved "CLS" forstås Continuous Linked Settlement, et clearing- og afviklingssystem, der afvikler 

valutatransaktioner i en række valutaer. 

• Ved "SCP" forstås Scandinavian Cash Pool (i Kronos2 benævnt "Regional Cash Pool, RCP"), et 

system til grænseoverskridende sikkerhedsstillelse mellem Danmarks Nationalbank, Norges 

Bank og Sveriges Riksbank. 

• Ved en "security officer" forstås en sikkerhedsansvarlig person bemyndiget af de tegningsbe-

rettigede hos en kontohaver.  

2. Tegnings- og fuldmagtsforhold og bemyndigelse til security officer  

a) Tegnings- og fuldmagtsforhold 

Kontohaveren skal ved oprettelse af en konto i danske kroner dokumentere, hvem der kan tegne 

kontohaveren ("tegningsberettigede"). Prøver på de tegningsberettigedes underskrifter skal ved-

lægges. Ændringer i kontohaverens tegningsforhold skal meddeles skriftligt til Nationalbanken, 

Bank og Marked. 

Hvis kontohaverens virksomhed ikke er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal kontohaveren på en for 

Nationalbanken tilfredsstillende måde godtgøre tegnings- og fuldmagtsforholdets juridiske gyl-

dighed mv. efter hjemlandets lovgivning. 

Kontohaveren skal skriftligt meddele Nationalbanken, Bank og Marked, hvis andre end de teg-

ningsberettigede i forbindelse med nødprocedurer eller ændringsmeddelelser om forhold, der 



vedrører kontohavers daglige drift, skal have fuldmagt til at foretage transaktioner mv. efter skrift-

lig anmodning ("befuldmægtigede").   

Har kontohaveren adgang til at anvende de pengepolitiske instrumenter, skal meddelelsen gives 

på formularen "Fuldmagt til foliokonto og pengepolitiske transaktioner mv. i Danmarks National-

bank". Har kontohaveren alene en foliokonto i Nationalbanken, skal meddelelsen gives på formu-

laren "Fuldmagt til foliokonto i Danmarks Nationalbank mv.". Fuldmagt til at anmode om udtag-

ning af fondsaktiver fra en pantsat VP-konto gives på formularen "Retningslinjer for udtagning fra 

og indlæggelse i pantsat VP-konto for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank i forbindel-

se med nødprocedurer". De nævnte formularer skal indeholde de befuldmægtigedes navne og 

prøver på deres underskrifter. Meddelelsen skal være underskrevet af tegningsberettigede. Æn-

dringer i kontohaverens fuldmagtsforhold skal meddeles skriftligt til Nationalbanken på nævnte 

formularer. 

b) Bemyndigelse til security officer  

Kronos2 indeholder en række foruddefinerede brugerprofiler, der giver adgang til en række funk-

tionsmuligheder i Kronos2, som beskrevet på Nationalbankens hjemmeside  

(www.nationalbanken.dk). Til nogle funktioner er knyttet visse valgfrie opsætningsmuligheder, fx 

"4-øjnes princip". Nationalbanken kan til enhver tid foretage ændringer i disse brugerprofiler og 

opsætningsmuligheder, og dermed funktionsmulighederne i Kronos2, herunder tilføje nye bruger-

profiler og opsætningsmuligheder.  

De tegningsberettigede bemyndiger to eller flere "security officers", som har adgang til at udpege 

de personer (brugere), som kan disponere via Kronos2, herunder foretage transaktioner, på kon-

tohavers vegne og forpligtende for kontohaver. En security officer kan alene udpege brugere til 

konti tilhørende den kontohaver, som de tegningsberettigede kan forpligte. 

Fastsættelsen af de dispositioner og øvrige handlinger, som den enkelte bruger kan foretage på 

vegne af kontohaveren, sker ved, at security officeren tildeler en eller flere af de foruddefinerede 

brugerprofiler til de enkelte brugere, udpeget af security officeren selv eller af andre security offi-

cers. Security officeren fastsætter tillige, hvilke eventuelle opsætningsmuligheder der skal gælde 

for de udpegede brugere. En bruger opretholder en tildelt brugerprofil med de ændringer, Natio-

nalbanken til enhver tid måtte foretage i brugerprofilen.   

En security officer kan tillige fjerne en eller flere brugerprofiler tildelt en person, som er udpeget af 

security officeren selv eller af en anden security officer, samt fjerne eventuelle opsætningsmulighe-

der gældende for de udpegede brugere. 

En security officer kan ikke udpege sig selv som bruger, men en security officer kan af en anden 

security officer udpeges som bruger.  

Kontohaveren skal som minimum bemyndige to security officers. Der skal anvendes en særskilt 

fuldmagtsformular for hver security officer.  

En security officers bemyndigelse kan tilbagekaldes af kontohaveren. De personer, der er udpeget 

af security officeren som brugere, inden Nationalbanken har bekræftet modtagelsen af en tilbage-

kaldelse, berøres ikke af tilbagekaldelsen og fortsætter med at være brugere og dermed at kunne 



disponere på kontohavers vegne. Hvis security officeren af en anden security officer måtte være 

udpeget som bruger, fortsætter security officeren som bruger. 

Formularer 

Bemyndigelse af en security officer skal gives på formularen "Bemyndigelse til security officer til 

udpegning af brugere i Kronos2 og tildeling af brugerprofiler mv.".  

Ændring af en security officers kontaktoplysninger skal gives på formularen "Ændring af security 

officers kontaktoplysninger". 

Tilbagekaldelse af en bemyndigelse til en security officer skal gives på formularen "Tilbagekaldelse 

af bemyndigelse til security officer til udpegning af brugere i Kronos2 og tildeling af brugerprofiler 

mv.".  

Oprettelse af security officers  

Nationalbanken registrerer de bemyndigede security officers i Kronos2. Security officeren udpeger 

de enkelte brugere ved anvendelse af formularer, som er tilgængelige på Nationalbankens hjem-

meside (www.nationalbanken.dk). 

Nationalbanken kontrollerer alene, at de enkelte brugere er udpeget af en security officer, som er 

bemyndiget af de tegningsberettigede, og at meddelelser fra security officeren hidrører fra den 

pågældende security officers kontaktoplysninger. Nationalbanken kontrollerer således ikke identi-

teten af de brugere, der udpeges af en security officer. Enhver transaktion foretaget af en bruger 

udpeget af en security officer forpligter kontohaveren over for Nationalbanken.   

Årlig oversigt over brugere 

Nationalbanken sender én gang om året til orientering en liste til hver enkelt security officer med 

en oversigt over samtlige brugere udpeget af security officeren og disse brugeres rettigheder. 

3. Fuldmagt til anden deltager 

En af kontohaveren befuldmægtiget security officer kan udpege en eller flere personer ansat hos 

en anden Kronos2-deltager til at disponere, herunder foretage transaktioner, som angivet ovenfor 

på kontohaverens vegne og forpligtende for kontohaver. Aftaler om adgang for en security officer 

til at udpege personer ansat hos en anden Kronos2-deltager træffes bilateralt mellem de involve-

rede parter og enhver disposition i henhold hertil er uden ansvar for Nationalbanken.  

4. Persondata   

Behandling af personoplysninger 

Ved kontohaverens udførelse af betalinger på vegne af private kunder via Kronos2, hvor kontoha-

ver oplyser navn, adresse, kontonummer eller andre personoplysninger til Nationalbanken, er 

kontohaveren dataansvarlig og Nationalbanken databehandler. Ved personoplysninger forstås 



enhver form for information om en identificerbar person, jf. artikel 4 (1) i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning 2016/679 (persondataforordningen). Kontohaver er ansvarlig for, at kontohaver 

har hjemmel til at indsamle og behandle personoplysninger og skal sikre, at kontohaver alene 

overlader personoplysninger til Nationalbanken, som er relevante og ligger inden for det formål, 

som Nationalbanken har med behandlingen, samt at de overladte personoplysninger er korrekte. 

Nationalbanken behandler alene disse personoplysninger i overensstemmelse med disse generelle 

bestemmelser og de underliggende bestemmelser, jf. afsnit 14, med det formål at varetage Natio-

nalbankens opgaver i forbindelse med driften af Kronos2 og kontohavers anvendelse af Kronos2. 

Nationalbanken behandler eller anvender ikke oplysningerne til andre formål, herunder overfører 

ikke oplysningerne til et tredjeland eller en international organisation, medmindre Nationalbanken 

er forpligtet hertil efter EU-retten. Nationalbanken er forpligtet til at udføre sine forpligtelser som 

databehandler med den kompetence, forsigtighed og omhu, der normalt kan forventes af en cen-

tralbank.    

Nationalbanken sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle kontohaverens personop-

lysninger, har forpligtet sig til fortrolighed, og er i øvrigt underlagt forvaltningslovens regler om 

tavshedspligt.  

Nationalbanken skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 

(som kræves i henhold til artikel 32 i persondataforordningen) mod, at de behandlede personop-

lysninger 1. hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller ændres, 2. videregives eller gøres 

tilgængelige uden autorisation, eller 3. i øvrigt behandles i strid med lovgivningen, herunder per-

sondataforordningen.  

Nationalbanken skal på kontohaverens anmodning give kontohaveren alle nødvendige oplysnin-

ger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er 

truffet. 

Nationalbanken skal til myndigheder og kontohaverens eksterne rådgivere give alle ønskede op-

lysninger i relation til udførelsen af databehandlingsopgaven, i det omfang oplysningerne er nød-

vendige for deres varetagelse af opgaven i medfør af EU-retten.  

Nationalbanken bistår så vidt muligt kontohaveren med at opfylde kontohaverens, i egenskab af 

dataansvarlig, forpligtelse til at besvare anmodninger fra en registreret under kapitel 3 i personda-

taforordningen. 

Nationalbanken underretter uden unødig forsinkelse, efter at være blevet opmærksom herpå, kon-

tohaveren om brud på persondatasikkerheden i overensstemmelse med persondataforordningens 

artikel 33 og bistår i øvrigt kontohaveren med at sikre overholdelsen af persondataforordningens 

regler om brud på persondatasikkerheden. 

Andre databehandlere 

Nationalbanken må gøre brug af en anden databehandler. Nationalbanken underretter kontoha-

veren om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databe-

handlere. Nationalbanken indgår skriftlig aftale med en anden databehandler, hvori denne som 

minimum pålægges de samme forpligtelser, som Nationalbanken har påtaget sig. 



Fortrolighed 

Nationalbanken skal holde personoplysningerne fortrolige og må ikke uberettiget udnytte eller 

videregive disse. 

Nationalbanken skal begrænse adgangen til personoplysningerne til de medarbejdere, for hvem 

det er nødvendigt at have adgang til personoplysninger for at kunne opfylde Nationalbankens 

opgaver i henhold til disse bestemmelser.  

5. Nødprocedurer 

Hvis der ikke er forbindelse til Kronos2, kan kontohaveren i hvert enkelt tilfælde, efter forudgåen-

de telefonisk aftale med Nationalbanken, Bank og Marked, foretage transaktioner efter anmod-

ning ved at anvende særlige formularer, jf. "Anmodning om overførsel fra foliokonto (settlement 

account) i danske kroner i Danmarks Nationalbank", "Anmodning om køb af indskudsbeviser", 

"Anmodning om salg af indskudsbeviser", "Anmodning om optagelse af pengepolitiske lån", "An-

modning om udtagning fra og indlæggelse i pantsat VP-konto for kredit i danske kroner i Dan-

marks Nationalbank", "Anmodning om overførsel fra CLS-afviklingskonto i danske kroner i Dan-

marks Nationalbank til CLS' afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank", "Anmod-

ning om overførsel fra afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank", "Anmodning om 

reservation af sikkerheder under sikkerhedsretten" og "Anmodning om frigivelse af reserverede 

sikkerheder under sikkerhedsretten".  

De nævnte formularer kan sendes pr. e-mail eller fax. Kontohaver er bundet af alle transaktioner 

foretaget i overensstemmelse med en anmodning modtaget af Nationalbanken pr. e-mail eller fax.  

6. Deltagelse i test 

Kontohaver er på opfordring og uden særskilt honorering forpligtet til at deltage i de tests, som 

Nationalbanken måtte foranstalte. Obligatorisk deltagelse i test kan være af enkeltstående karak-

ter, så som i forbindelse med tilslutning til et system eller test af tilretninger til et system, eller af 

tilbagevendende karakter i forbindelse med test af nødprocedurer, jf. afsnit 5. 

7. Korrektioner 

En urigtig transaktion, der er forårsaget af Nationalbanken, korrigeres i videst muligt omfang af 

Nationalbanken. Nationalbanken er herunder berettiget til at tilbageføre transaktionen. National-

bankens forpligtelse omfatter udelukkende de for korrektionen nødvendige omposteringer og 

valideringer. Nationalbanken hæfter ikke for tab, der opstår som følge af, at Nationalbanken ikke 

er i stand til at tilbageføre en urigtig transaktion. 

En urigtig transaktion, der ikke er forårsaget af Nationalbanken, korrigeres ikke af Nationalbanken 

og er Nationalbanken uvedkommende. 



8. Betaling for anvendelse af Kronos2 

Betaling for anvendelse af Kronos2 fremgår af den af Nationalbanken til enhver tid udarbejdede 

oversigt "Betaling for anvendelse af Kronos2 i Danmarks Nationalbank". 

9. Sikkerhedsstillelse 

Bestemmelser om og krav til sikkerhedsstillelse fremgår af "Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for 

kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank", "Bestemmelser for anvendelse af sikkerhedsret i 

Danmarks Nationalbank" Bestemmelser for pantsat pengekonto til brug for Straksclearingen i dan-

ske kroner i Danmarks Nationalbank", "Sikkerhedsretsaftale" og "Bestemmelser for anvendelse af 

Scandinavian Cash Pool i danske kroner som sikkerhedsstillelse i Danmarks Nationalbank". 

10. Ansvar 

Nationalbanken er ikke ansvarlig for tab, der er opstået som følge af driftsforstyrrelser, transmissi-

onsfejl, transmissionsforsinkelser, programfejl eller uberettiget indtrængen på datatransmissions-

forbindelser. 

Nationalbanken er ikke ansvarlig for tab, der er opstået som følge af fejl eller misbrug i forbindelse 

med andre systemer, som kontohaveren måtte anvende som opkobling, kommunikation og/eller 

gennemstilling til Nationalbankens systemer. 

Nationalbanken er ikke ansvarlig for tab, der er opstået i forbindelse med transaktioner, medmin-

dre tabet kan henføres til en fejl i Nationalbanken, som kan tilregnes Nationalbanken, jf. dog afsnit 

7. 

Nationalbanken er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for kontohaverens indirekte eller 

afledte tab. 

11. Slutafregning 

Nationalbanken kan kræve slutafregning ved netting, hvis kontohaver misligholder sine forpligtel-

ser, herunder hvis kontohaver tages under insolvensbehandling, jf. lov om kapitalmarkeder § 206, 

eller der bliver foretaget udlæg i en fordring omfattet af slutafregningsbestemmelsen. Slutafreg-

ning kan foretages i enhver nuværende og fremtidig forpligtelse mellem Nationalbanken og kon-

tohaver omfattet af "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvik-

ling i danske kroner i Danmarks Nationalbank" og de underliggende bestemmelser, jf. afsnit 14, 

som giver ret til kontant afregning eller levering af værdipapirer. I forbindelse med slutafregnin-

gens gennemførelse opgøres de omfattede forpligtelser til danske kroner og udlignes til ét netto-

mellemværende. Slutafregning finder sted, når Nationalbanken giver meddelelse herom til konto-

haveren. 



12. Afvigelse fra sædvanlig praksis 

Nationalbanken har til enhver tid uden varsel af penge- og valutapolitiske hensyn ret til uden an-

svar at fravige reglerne i "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalings-

afvikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank" og de underliggende bestemmelser, jf. afsnit 

14. 

13. Lovvalg og værneting 

Enhver tvist mellem parterne, der måtte udspringe af "Generelle bestemmelser for pengepolitiske 

instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank" og de underlig-

gende bestemmelser, jf. afsnit 14, skal afgøres efter dansk ret ved Nationalbankens værneting. 

14. Andre bestemmelser og vilkår 

"Bestemmelser for foliokonto i Danmarks Nationalbank", "Bestemmelser for indskudsbeviser i 

Danmarks Nationalbank", "Bestemmelser for pengepolitiske lån i Danmarks Nationalbank", "Be-

stemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank", "Bestem-

melser for afviklingskonto til brug for Sum- og Intradagclearingen i danske kroner i Danmarks Na-

tionalbank", "Bestemmelser for afviklingskonto til brug for Straksclearingen i danske kroner i Dan-

marks Nationalbank", "Bestemmelser for pantsat pengekonto til brug for Straksclearingen i danske 

kroner i Danmarks Nationalbank", "Bestemmelser for VP-afviklingskonto til brug for handelstrans-

aktioner i danske kroner i Danmarks Nationalbank", "Bestemmelser for VP-afviklingskonto til brug 

for periodiske kørsler i danske kroner i Danmarks Nationalbank", "Bestemmelser for anvendelse af 

sikkerhedsret i Danmarks Nationalbank", "Bestemmelser for CLS-afviklingskonto i danske kroner i 

Danmarks Nationalbank", "Bestemmelser for anvendelse af Scandinavian Cash Pool i danske kro-

ner som sikkerhedsstillelse i Danmarks Nationalbank", "Bestemmelser for SCP-pantkonti i danske 

kroner i Danmarks Nationalbank", "Betaling for anvendelse af Kronos2 i Danmarks Nationalbank" 

og "Ekspeditionsdage i Danmarks Nationalbank" udgør en integreret del af "Generelle bestemmel-

ser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner i Danmarks National-

bank". 

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem disse generelle bestemmelser og ovennævnte andre 

bestemmelser, er disse generelle bestemmelser gældende, medmindre de andre bestemmelser 

specifikt angiver at ville fravige de generelle bestemmelser. 

15. Sprog 

Disse samt de underliggende bestemmelser, jf. afsnit 14, er udfærdiget på dansk og oversat til 

engelsk. Hvis der er uoverensstemmelse mellem den danske tekst og den engelske oversættelse, 



er det den danske tekst, der gælder. Henvendelser fra Nationalbanken til kontohaveren sker som 

udgangspunkt på dansk. 

16. Kontoudskrift 

Kontoudskrifter for alle konti tilhørende kontohaveren er tilgængelige elektronisk i Kronos2 og 

kan tilgås af kontohaveren. Kontoudskrifterne opdateres, hvis der er bevægelse på de respektive 

konti, dog altid ultimo hvert år.  

Ved uoverensstemmelser mellem kontohaverens egne noteringer og Nationalbankens kontoud-

skrift skal kontohaveren straks skriftligt meddele det til Nationalbanken, Intern Revision. Kontoud-

skriften anses som godkendt, medmindre kontohaveren, straks efter at udskriften er tilgængelig i 

Kronos2, har gjort indsigelse over for Nationalbanken. I tilfælde af manglende rettidig reklamation 

er en udskrift af Nationalbankens bøger afgørende. Hvis Nationalbanken ønsker at indhente sal-

doanerkendelse fra kontohaveren, skal kontohaveren straks over for Nationalbanken, Intern Revi-

sion, bekræfte rigtigheden af en fremsendt opgørelse eller gøre indsigelse, hvis opgørelsen ikke er 

i overensstemmelse med kontohaverens egne noteringer. 

17. Meddelelser og anmodninger  

Alle formularer skal leveres med originale underskrifter og sendes med post eller overbringes. 

Meddelelser i øvrigt og anmodninger i tilfælde af nødprocedurer kan tillige sendes pr. fax eller e-

mail.  

En formular, meddelelse eller anmodning, der sendes med post eller overbringes, skal stiles til: 

Danmarks Nationalbank 

Att.: Kronos 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K 

 

En meddelelse eller anmodning pr. fax skal sendes til Nationalbanken på fax 33 63 71 17.  

En meddelelse eller anmodning pr. e-mail skal sendes til Kronosgroup@nationalbanken.dk. 

18. Ændring af bestemmelser 

Nationalbanken kan til enhver tid ændre "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter 

samt betalingsafvikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank" samt de underliggende be-

stemmelser, jf. afsnit 14, til ikrafttræden med 14 dages varsel, efter at meddelelse fra Nationalban-

ken er udsendt. Ændring kan ske med kortere varsel end 14 dage, hvis Nationalbanken skønner, at 



det er nødvendigt, eller hvis forhold, som Nationalbanken ikke har indflydelse på, gør det nød-

vendigt. De gebyrer og priser samt dage og tidspunkter, der er fastsat i de nævnte bestemmelser, 

kan dog ændres uden varsel. 

Hvis Nationalbanken anmoder om det, skal kontohaver straks bekræfte modtagelsen af de æn-

drede bestemmelser. 

Nationalbanken kan, inden for rammerne af "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instru-

menter samt betalingsafvikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank" samt de underliggende 

bestemmelser, jf. afsnit 14, til enhver tid og uden varsel fastsætte supplerende bestemmelser. 

19. Ikrafttræden 

Disse generelle bestemmelser træder i kraft med virkning fra 20. august 2018 og erstatter "Gene-

relle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner i Dan-

marks Nationalbank" af 1. november 2017. 

København, 1. august 2018 

Danmarks Nationalbank  



Ekspeditionsdage i Danmarks Nationalbank 

Gældende pr. 20. august 2018: 

Nationalbankens ekspeditionsdage for danske kroner omfatter alle dage, undtagen: 

Lørdage 

Søndage  

Nytårsdag  

Skærtorsdag 

Langfredag  

2. påskedag 

Store bededag 

Kristi himmelfartsdag 

Dagen efter Kristi himmelfartsdag 

2. pinsedag  

Grundlovsdag 

Juleaftensdag 

1. juledag 

2. juledag  

31. december 

 

Nationalbanken kan til enhver tid uden varsel ændre ekspeditionsdagene.  



Betaling for anvendelse af Kronos2 i Danmarks 
Nationalbank 

1. Anvendelse af Kronos2 

Betaling for anvendelse af Kronos2 udgøres af et månedligt kontingent, der fastsættes med hen-

blik på brugerfinansiering af såvel drift som videreudvikling af Kronos2. Kontingentet fastsættes af 

Nationalbanken for 12 måneder ad gangen og beregnes hvert år i 1. kvartal med ikrafttrædelse 1. 

april. Kontingentet opkræves forud den 1. bankdag i hver måned.   

Kontingentet beregnes ved, at Nationalbanken dels opgør de samlede omkostninger, der skal 

finansieres af kontohaverne i indeværende kalenderår, dels beregner nøglen til fordeling af om-

kostningerne blandt kontohaverne.  

Fordelingsnøglen er fortrinsvis baseret på antallet og beløbsstørrelsen af den enkelte kontohavers 

transaktioner på foliokontoen det foregående kalenderår. Kontingentet vil som minimum udgøre 

300 kr. pr. måned.  

En detaljeret gennemgang af principperne for prisfastsættelse i Kronos2 kan findes på National-

bankens hjemmeside (www.nationalbanken.dk). 

2. Omkostninger til udvikling af Kronos2 

Omkostninger til den oprindelige udvikling af Kronos2 er betalt som et engangsbeløb af de kon-

tohavere, der deltog i Kronos2 ved systemets idriftsættelse. Institutter, der efterfølgende bliver 

kontohavere hos Danmarks Nationalbank, opkræves et engangsbeløb til dækning af instituttets 

andel af de oprindelige udviklingsomkostninger. Nationalbankens indtægt herfra vil indgå i opgø-

relsen af det beløb, der opkræves kontohaverne via det månedlige kontingent det efterfølgende 

år. De overordnede rammer for beløbets fastsættelse er beskrevet på Nationalbankens hjemme-

side (www.nationalbanken.dk).  

3. Ændringer  

Nationalbanken kan til enhver tid uden varsel ændre disse bestemmelser, herunder reglerne og 

principperne for prisfastsættelsen for anvendelse af Kronos2. 



4. Ikrafttræden 

Disse bestemmelser træder i kraft med virkning fra 20. august 2018 og erstatter "Gebyrer og priser 

i Danmarks Nationalbank" af 30. januar 2015. 

 

 

København, 1. august 2018   

Danmarks Nationalbank 

  

 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Anmodning om tilslutning til Kronos2 i Danmarks Nationalbank 

Instituttets navn:  ________________________________________________________________  

Adresse:  ________________________________________________________________  

Postnr. og by:  ________________________________________________________________  

Telefonnummer:   ________________________________________________________________  

Faxnummer:   ________________________________________________________________  

CVR-nummer:  ________________________________________________________________  

Tilslutning til Kronos2 

Reglerne for tilslutning til og anvendelse af Kronos2 fremgår af Nationalbankens hjemmeside 

(www.nationalbanken.dk). Undertegnede er bekendt med og løbende forpligtet til at holde sig 

bekendt med disse regler. 

Anvendelse af Kronos2 sker på kontohaverens ansvar og for dennes risiko og regning. Kontohave-

ren er ansvarlig for ethvert tab som følge af brug og misbrug i denne forbindelse. 

Undertegnede anmoder hermed om tilslutning til Kronos2.  

 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter  

  



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Bemyndigelse til security officer til udpegning af brugere i Kronos2 og 

tildeling af brugerprofiler mv. 

Kontohavers navn:  ___________________________________________________________________ 

 

Kontohaver bemyndiger hermed  

Navn:  ________________________________________________________________  

E-mail:  ________________________________________________________________  

Telefon:   ________________________________________________________________  

som security officer med adgang til at:  

1. udpege de personer, som i overensstemmelse med de af Nationalbanken til enhver tid fastsat-

te bestemmelser, kan disponere via Kronos2, herunder foretage transaktioner på kontohavers 

vegne og forpligtende for kontohaver, ved at tildele de pågældende personer en eller flere 

brugerprofiler i Kronos2 

2. tildele en eller flere brugerprofiler til personer udpeget af en anden security officer 

3. vælge hvilke opsætninger, der skal gælde for de udpegede brugere  

4. fjerne en eller flere brugerprofiler tildelt personer, som er udpeget af security officeren selv 

eller af en anden security officer, samt fjerne eventuelle opsætninger gældende for de udpe-

gede brugere. 

 

De handlinger, som den udpegede security officer bemyndiges til at foretage på vegne af konto-

haveren, er nærmere beskrevet i Nationalbankens "Generelle Bestemmelser for Pengepolitiske 

Instrumenter samt Betalingsafvikling i Danske Kroner i Danmarks Nationalbank". 

Security officerens udpegning af personer samt tildeling og fjernelse af brugerprofiler og/eller 

opsætninger sker i overensstemmelse med de af Nationalbankens til enhver tid fastsatte bestem-

melser.  

Denne fuldmagt er gældende, indtil skriftlig tilbagekaldelse er afgivet ved brug af formularen "Til-

bagekaldelse af bemyndigelse til security officer til udpegning af brugere i Kronos2 og tildeling af 

brugerprofiler mv.", og modtagelsen af formularen er bekræftet af Nationalbanken.   



For kontohaver: 

Tegningsberettigedes underskrifter  

 

Underskrift:   ________________________________________________________________  

Navn:   ________________________________________________________________  

Titel:  ________________________________________________________________  

Dato:  ________________________________________________________________  

 

Underskrift:   ________________________________________________________________  

Navn:   ________________________________________________________________  

Titel:  ________________________________________________________________  

Dato:  ________________________________________________________________  

 

 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Tilbagekaldelse af bemyndigelse til security officer til udpegning af 

brugere i Kronos2 og tildeling af brugerprofiler mv.  

Kontohavers navn:  ___________________________________________________________________ 

 

Kontohaver tilbagekalder hermed bemyndigelse afgivet til nedennævnte security officer til at ud-

pege personer, som, i overensstemmelse med de af Nationalbankens til enhver tid fastsatte be-

stemmelser, kan disponere via Kronos2, herunder foretage transaktioner på kontohavers vegne, 

og til at tildele samt fjerne brugerprofiler og/eller opsætninger tilknyttet personer udpeget af se-

curity officeren selv eller af en anden security officer.  

Navn:   ________________________________________________________________  

E-mail:  ________________________________________________________________  

Telefon:  ________________________________________________________________  

 

Tilbagekaldelsen har virkning, når modtagelsen er bekræftet af Nationalbanken.  

De personer, der er udpeget af security officeren som brugere, berøres ikke af tilbagekaldelsen og 

fortsætter med at være brugere og at kunne disponere på kontohavers vegne.  

Hvis security officeren måtte være udpeget som bruger af en anden security officer, fortsætter 

security officeren som bruger.  

For kontohaver: 

Tegningsberettigedes underskrifter  

 

Underskrift:   ________________________________________________________________  

Navn:   ________________________________________________________________  

Titel:  ________________________________________________________________  

Dato:  ________________________________________________________________  

 

Underskrift:   ________________________________________________________________  

Navn:   ________________________________________________________________  

Titel:  ________________________________________________________________  

Dato:  ________________________________________________________________  



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Ændring af security officers kontaktoplysninger  

Kontohavers navn: ______________________________________________________________ 

 

Kontohaver meddeler hermed, at nedennævnte security officers kontaktoplysninger er ændret:  

Nuværende kontaktoplysninger: 

Navn:   ________________________________________________________________  

E-mail:  ________________________________________________________________  

Telefon:  ________________________________________________________________  

 

Fremtidige kontaktoplysninger: 

Navn:   ________________________________________________________________  

E-mail:  ________________________________________________________________  

Telefon:  ________________________________________________________________  

 

Meddelelsen om ændring af kontaktoplysninger har virkning, når Nationalbanken har bekræftet 

modtagelsen.  

 

For kontohaver: 

Tegningsberettigedes underskrifter  

 

Underskrift:   ________________________________________________________________  

Navn:   ________________________________________________________________  

Titel:  ________________________________________________________________  

Dato:  ________________________________________________________________  

 

Underskrift:   ________________________________________________________________  

Navn:   ________________________________________________________________  

Titel:  ________________________________________________________________  

Dato:  ________________________________________________________________  

 



Betalingsafvikling i danske kroner samt pen-
gepolitiske instrumenter i Danmarks National-
bank 

1. Bestemmelser for foliokonto i Danmarks Nationalbank

2. Anmodning om foliokonto i Danmarks Nationalbank

3. Fuldmagt til foliokonto i Danmarks Nationalbank mv.

4. Anmodning om foliokonto samt adgang til de pengepolitiske instrumenter i Danmarks 

Nationalbank

5. Fuldmagt til foliokonto og pengepolitiske transaktioner i Danmarks Nationalbank mv.

6. Bestemmelser for indskudsbeviser i Danmarks Nationalbank

7. Bestemmelser for pengepolitiske lån i Danmarks Nationalbank

8. Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank

9. Pantsætningserklæring for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank

10. Retningslinjer for udtagning fra og indlæggelse i pantsat VP-konto for kredit i danske kroner i 

Danmarks Nationalbank i forbindelse med nødprocedurer

11. Bestemmelser for afviklingskonto til brug for Sum- og Intradagclearingen i danske kroner i 

Danmarks Nationalbank

12. Anmodning om afviklingskonto til brug for Sum- og Intradagclearingen i danske kroner i 

Danmarks Nationalbank

13. Bestemmelser for afviklingskonto til brug for Straksclearingen i danske kroner i Danmarks 

Nationalbank

14. Anmodning om afviklingskonto til brug for Straksclearingen i danske kroner i Danmarks 

Nationalbank

15. Bestemmelser for pantsat pengekonto til brug for Straksclearingen i danske kroner i Danmarks 

Nationalbank

16. Pantsætningserklæring for kreditline til brug for Straksclearingen i danske kroner –pantsætning 

af pengekontoen

17. Bestemmelser for VP-afviklingskonto til brug for handelstransaktioner i danske kroner i 

Danmarks Nationalbank

18. Anmodning om VP-afviklingskonto til brug for handelstransaktioner i danske kroner i Danmarks 

Nationalbank

19. Bestemmelser for VP-afviklingskonto til brug for periodiske kørsler i danske kroner i Danmarks 

Nationalbank 



20. Anmodning om VP-afviklingskonto til brug for periodiske kørsler i danske kroner i Danmarks 

Nationalbank 

21. Bestemmelser for anvendelse af sikkerhedsret i Danmarks Nationalbank 

22. Sikkerhedsretsaftale 

23. Bestemmelser for CLS-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank 

24. Anmodning om CLS-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank 

25. Bestemmelser for anvendelse af Scandinavian Cash Pool i danske kroner som sikkerhed i 

Danmarks Nationalbank 

26. Anmodning om adgang til at anvende valutaindeståender i SCP i Danmarks Nationalbank som 

sikkerhedsstillelse 

27. Bestemmelser for SCP-pantkonti i danske kroner i Danmarks Nationalbank 

28. Anmodning om SCP-pantkonti i danske kroner i Danmarks Nationalbank 

29. Pantsætningserklæring (tredjemandspant) for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank i 

Scandinavian Cash Pool (SCP) 

30. Pantsætningserklæring for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank i Scandinavian Cash 

Pool (SCP) 

 

 



Bestemmelser for foliokonto i Danmarks Nati-
onalbank 

1. Adgang til foliokonto og pengepolitiske instrumenter 

a) Adgang til foliokonto  

Nationalbanken kan give følgende adgang til at føre en foliokonto: 

i. kreditinstitutter under tilsyn af Finanstilsynet, 

ii. filialer i Danmark af udenlandske kreditinstitutter, der er under tilsyn i et andet land inden for 

EU eller i et land, med hvilket EU har indgået samarbejdsaftale om hjemlandstilsyn, 

iii. filialer i Danmark af udenlandske kreditinstitutter under tilsyn af Finanstilsynet, 

iv. udenlandske kreditinstitutter, der er under tilsyn i et andet land inden for EU eller i et land, 

med hvilket EU har indgået samarbejdsaftale om hjemlandstilsyn, og som udøver grænseover-

skridende virksomhed i Danmark, samt 

v. andre som efter Nationalbankens vurdering har væsentlig betydning for betalingsafviklingen i 

Nationalbanken. 

b) Adgang til pengepolitiske instrumenter 

Nationalbanken kan give følgende adgang til at anvende de pengepolitiske instrumenter: 

i. pengeinstitutter, 

ii. filialer i Danmark af udenlandske kreditinstitutter, der er under tilsyn i et andet land inden for 

EU eller i et land, med hvilket EU har indgået samarbejdsaftale om hjemlandstilsyn, og som 

driver pengeinstitutvirksomhed i Danmark som defineret i lov om finansiel virksomhed, 

iii. filialer i Danmark af udenlandske kreditinstitutter fra lande uden for EU, med hvilke EU ikke har 

indgået samarbejdsaftale om hjemlandstilsyn, og som driver pengeinstitutvirksomhed i Dan-

mark som defineret i lov om finansiel virksomhed efter tilladelse fra Finanstilsynet, 

iv. realkreditinstitutter, 

v. filialer i Danmark af udenlandske kreditinstitutter, der er under tilsyn i et andet land inden for 

EU eller i et land, med hvilket EU har indgået samarbejdsaftale om hjemlandstilsyn, og som 

driver realkreditvirksomhed i Danmark som defineret i lov om finansiel virksomhed, samt filialer 

i Danmark af udenlandske kreditinstitutter fra lande uden for EU, med hvilke EU ikke har indgå-

et samarbejdsaftale om hjemlandstilsyn, og som driver realkreditvirksomhed i Danmark som 

defineret i lov om finansiel virksomhed efter tilladelse fra Finanstilsynet. 



c) Betingelser for adgang 

Det er en betingelse for Nationalbankens godkendelse af en kontohaver, at kontohaveren er til-

sluttet Kronos2. 

Kontohavere, der ikke har adgang til de pengepolitiske instrumenter, må alene anvende foliokon-

toen til afviklingsmæssige formål og ikke til placering af indskud.  

2. Oprettelse af foliokonto og adgang til de pengepolitiske instrumenter  

Oprettelse af en foliokonto og adgang til at anvende de pengepolitiske instrumenter sker efter 

anmodning til Nationalbanken ved at anvende formularen "Anmodning om foliokonto samt ad-

gang til de pengepolitiske instrumenter i Danmarks Nationalbank". De kreditinstitutter eller filialer 

heraf, der alene anmoder om oprettelse af en foliokonto, skal anvende formularen "Anmodning 

om foliokonto i Danmarks Nationalbank". Endvidere skal alle ansøgere anvende formularen "An-

modning om tilslutning til Kronos2 i Danmarks Nationalbank". 

3. Ophør af foliokonto og udelukkelse fra de pengepolitiske instrumenter  

Nationalbanken er til enhver tid berettiget til uden varsel at bringe foliokontoen til ophør og/eller 

udelukke kontohaveren fra de pengepolitiske instrumenter, uanset om der foreligger misligholdelse, 

og forlange ethvert mellemværende indfriet straks. Indfries mellemværendet ikke, er Nationalbanken 

berettiget til at søge sig fyldestgjort uden varsel i de af kontohaveren stillede sikkerheder. 

Ved ophør af foliokontoen og/eller udelukkelse af kontohaveren fra de pengepolitiske instrumen-

ter er Nationalbanken tillige berettiget til straks at førtidsindfri kontohaverens indskudsbeviser til 

dagskurs. 

Kontohaveren er berettiget til at bringe sin foliokonto til ophør på betingelse af, at alle forpligtelser, 

der er opstået som følge af foliokontoens anvendelse og deltagelse i Kronos2, er opfyldt. 

4. Transaktioner  

Transaktioner af enhver art på foliokontoen sker i kontohaverens navn. 

Foliokontoen kan kun anvendes til transaktioner i danske kroner. 

Træk på foliokontoen kan kun gennemføres, hvis der er dækning på kontoen, jf. afsnit 7. 

Hvis der ikke er dækning for en transaktion, afvises betalingen. Afviste betalinger skal registreres i 

Kronos2 på ny. 

Kontohaver kan indsende betalinger med valør på indsendelsesdagen og op til 14 kalenderdage 

frem. Betalinger med fremtidig valør opsamles i en valørkø. 



På foliokontoen kan kontohaveren foretage: 

• transaktioner mellem kontohaveren og Nationalbanken, 

• transaktioner mellem kontohaveren og en anden kontohaver i Nationalbanken, jf. afsnit 5, 

og 

• transaktioner mellem kontohaverens foliokonto og kontohaverens afviklingskonti i Natio-

nalbanken, jf. afsnit 6. 

 

En transaktion er gennemført, når den er registreret på foliokontoen. En transaktion mellem to 

eller flere kontohavere i Nationalbanken er dog først gennemført, når den er registreret på samtli-

ge af transaktionen berørte konti i Nationalbanken. 

5. Transaktioner mellem kontohaveren og en anden kontohaver i Nationalbanken  

En transaktion mellem kontohaveren og en anden kontohaver i Nationalbanken kan alene foreta-

ges på den betrukne kontohavers foranledning. 

Kronos2 er åbent for gennemførelse af betalinger i danske kroner til en anden kontohavers folio-

konto alle ekspeditionsdage, jf. "Ekspeditionsdage i Danmarks Nationalbank".  

Betalinger fra kontohaverens foliokonto (settlement account) til en anden kontohavers foliokonto 

(settlement account) kan finde sted via Kronos2 fra kl. 07.00 og inden kl. 15.30 på valørdagen.  

Ved overførsel fra kontohaverens foliokonto (settlement account) til et kontantdepots mellemreg-

ningskonto skal kontohaverens registreringsnummer indtastes som reference. 

I forbindelse med gennemførelsen af kontohaverens strakshandler er Nationalbanken bemyndiget 

til at debitere kontohaverens foliokonto det beløb, som VP Securities A/S anmoder om, og overfø-

re beløbet til en anden kontohavers foliokonto (settlement account).    

6. Transaktioner mellem kontohaverens foliokonto og afviklingskonti i National-
banken 

Hvis kontohaveren fører afviklingskonti i Nationalbanken, anvendes foliokontoen til transaktioner 

til og fra afviklingskontiene, jf. de til enhver tid gældende bestemmelser for afviklingskonti i Natio-

nalbanken.  

Overførsler fra kontohaverens foliokonto til kontohaverens afviklingskonti kan foretages via Kro-

nos2 fra kl. 16.30 og inden kl. 15.00 på valørdagen. Overførsel til kontohaverens afviklingskonto til 

brug for Straksafviklingen skal foretages inden kl. 15.30 på valørdagen. 

Overførsel fra kontohaverens afviklingskonti til kontohaverens foliokonto eller til kontohaverens 

øvrige afviklingskonti kan foretages via Kronos2 fra kl. 16.30 (overførsel fra CLS-afviklingskontoen 



dog først efter kl. 07.00) og inden kl. 15.00 på valørdagen, idet overførsel til kontohaverens afvik-

lingskonto til brug for Straksafviklingen skal foretages inden kl. 15.30 på valørdagen.  

Kontohaveren kan via Kronos2 oprette stående ordrer, hvorved der i Kronos2 overføres et beløb 

til en eller flere af kontohaverens egne afviklingskonti i Nationalbanken. 

Kontohaverens overførsler til afviklingskonti, herunder stående ordrer, gennemføres, i det omfang 

der er dækning herfor.  

Nationalbanken er bemyndiget til i forbindelse med Sum- og Intradagclearingen, Straksclearingen 

samt i forbindelse med VP-afviklingen, hvis kontohaver har indgået aftale om anvendelse af sikker-

hedsret, at debitere foliokontoen et beløb, der opgøres i overensstemmelse med "Bestemmelser 

for afviklingskonto til brug for Sum- og Intradagclearingen i danske kroner i Danmarks National-

bank" afsnit 5, "Bestemmelser for Straksclearingen i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 

6 og "Bestemmelser for VP-afviklingskonto til brug for handelstransaktioner i danske kroner i 

Danmarks Nationalbank" afsnit 7 i de i samme afsnit angivne situationer. Beløbet krediteres på 

kontohaverens afviklingskonto til brug for Sum- og Intradagclearingen i danske kroner henholds-

vis kontohaverens afviklingskonto til brug for Straksclearingen i danske kroner og kontohaverens 

afviklingskonto til brug for handelstransaktioner i danske kroner. 

7. Intradag-lån 

Kontohaverens maksimale intradag-lån beregnes efter reglerne fastsat i "Bestemmelser for sikker-

hedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

Nationalbankens afviklingsdøgn begynder en ekspeditionsdag kl. 16.30 og slutter kl. 15.30 den 

følgende ekspeditionsdag. 

Intradag-lån registreres på kontohaverens foliokonto (loan account). Kontohaveren er forpligtet til 

at inddække intradag-lån inden for samme afviklingsdøgn senest kl. 15.30. Hvis kontohaveren ikke 

har inddækket intradag-lånet senest kl. 15.30, er Nationalbanken bemyndiget til at overføre et 

eventuelt indestående på kontohaverens foliokonto (settlement account) til kontohaverens folio-

konto (loan account) til hel eller delvis nedbringelse af intradag-lånet.  

Udviser kontohaverens foliokonto (loan account) en gæld til Nationalbanken efter kl. 15.30, også 

efter overførsel af et eventuelt indestående fra kontohaverens foliokonto (settlement account), er 

kontohaveren, ud over omgående at foretage inddækning som angivet ovenfor, forpligtet til at 

betale et beløb til Nationalbanken på kr. 25.000,00.  Udviser kontohaverens foliokonto (loan ac-

count) en gæld til Nationalbanken efter kl. 16.00, er kontohaveren forpligtet til at betale et yderli-

gere beløb til Nationalbanken på kr. 25.000,00.  

 

Nationalbanken er i øvrigt berettiget til, uden forudgående retsforfølgning og uden varsel, at søge 

sig fyldestgjort i de aktiver, som kontohaver stiller til sikkerhed for gælden, og tillige til at tilbage-

købe kontohavers indskudsbeviser, hvorved provenuet bringes i modregning i debetsaldoen på 



kontohavers foliokonto (loan account) og derved automatisk formindsker kontohaverens intra-

dag-lån, jf. "Bestemmelser for indskudsbeviser i Danmarks Nationalbank" afsnit 4. 

Ved gentagne forsinkelser i forbindelse med inddækning af intradag-lån forbeholder Nationalban-

ken sig ret til at bringe låneadgangen til ophør uden varsel. 

Alle kontohavere skal være i stand til mellem kl. 15.30 og kl. 16.00 (eller et senere tidspunkt, som 

måtte blive meddelt af Nationalbanken) at registrere/acceptere betalingsinstruktionen: "Receiver 

Accept Funds Settlement Instruction" i Kronos2. 

8. Rente 

Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og filialer heraf, der har fået adgang til Nationalbankens 

pengepolitiske instrumenter, jf. afsnit 1.b, har adgang til forrentning af et indestående kl. 15.30 på 

foliokonto (settlement account) og den pantsatte pengekonto. Indeståendet forrentes med den af 

Nationalbanken fastsatte foliorente. Renten fastsættes på de af Nationalbanken fastsatte ekspedi-

tionsdage og offentliggøres på Nationalbankens hjemmeside (www.nationalbanken.dk). 

Renten beregnes dagligt (efter en eventuel konvertering til indskudsbeviser, jf. afsnit 9) på basis af 

faktiske dage/360 dage. Renten tilskrives den sidste ekspeditionsdag i hver måned for perioden fra 

og med den første til og med den sidste kalenderdag i den pågældende måned.  

9. Maksimalt indskud 

Hver ekspeditionsdag opgør Nationalbanken den enkelte pengepolitiske modparts samlede inde-

stående kl. 15.30 på dennes foliokonto (settlement account) og andre konti, i det omfang de ikke 

er tømt kl. 15.30. Hvis summen af samtlige pengepolitiske modparters indestående overstiger de 

pengepolitiske modparters samlede folioramme, vil Nationalbanken på vegne af den enkelte 

modpart købe indskudsbeviser modsvarende værdien af den del af modpartens indestående, der 

overstiger modpartens individuelle folioramme. 

Placeringen i indskudsbeviser sker til en af Nationalbanken fastsat kurs. Det antal indskudsbeviser, 

der købes på vegne af den enkelte kontohaver, rundes op til nærmeste hele antal. 

10. Andre bestemmelser 

Der henvises i øvrigt til "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsaf-

vikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 



11. Ikrafttræden 

Disse bestemmelser træder i kraft med virkning fra 20. august 2018 og erstatter "Bestemmelser for 

foliokonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank" af 1. november 2017. 

 

 

København, 1. august 2018 

Danmarks Nationalbank  



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Anmodning om foliokonto i Danmarks Nationalbank 

Undertegnede anmoder hermed om oprettelse af en foliokonto i Nationalbanken. 

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) prø-

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

virksomhed som kreditinstitut. 

 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter  

 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K 

 

Fuldmagt til foliokonto i Danmarks Nationalbank mv. 

 

Kontohavers navn:  ___________________________________________________________________ 

Foliokontonummer: 

Settlement account:   ___________________________________________________________________ 

Loan account:  ___________________________________________________________________ 

Nedennævnte befuldmægtiges til, efter anmodning afgivet i overensstemmelse med de af Natio-

nalbanken fastsatte bestemmelser, at foretage enhver transaktion på ovennævnte foliokonto (så-

vel på settlement account som på loan account) samt til at foretage ændringsmeddelelser om for-

hold, der vedrører kontohavers daglige drift.  

De under 1 nævnte personer kan tegne enten to i forening eller alene i forening med en af de un-

der 2 nævnte personer.  

 

1 

Befuldmægtigedes navne:  Underskriftsprøver:  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 



(fortsættes på næste side) 

2 

Befuldmægtigedes navne (fortsat):  Underskriftsprøver (fortsat):  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 

Denne fuldmagt erstatter alle tidligere afgivne fuldmagter vedrørende ovennævnte transaktioner 

og er gældende, indtil skriftlig tilbagekaldelse er modtaget og bekræftet af Nationalbanken.  

 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter  

  

 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Anmodning om foliokonto samt adgang til de pengepolitiske instru-

menter i Danmarks Nationalbank 

Undertegnede anmoder hermed om oprettelse af en foliokonto samt adgang til de pengepolitiske 

instrumenter i Nationalbanken. 

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", "Bestemmelser for ind-

skudsbeviser i Danmarks Nationalbank", "Bestemmelser for pengepolitiske lån i Danmarks Natio-

nalbank" og "Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks National-

bank". 

 

Navn:  ________________________________________________________________  

Adresse:  ________________________________________________________________  

Postnr. og by:  ________________________________________________________________  

Telefonnummer:  ________________________________________________________________  

Faxnummer:  ________________________________________________________________  

CVR-nummer:  ________________________________________________________________  

 

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

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

virksomhed som kreditinstitut. 

 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter  

 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

Fuldmagt til foliokonto og pengepolitiske transaktioner 
i Danmarks Nationalbank mv. 

Kontohavers navn:  ___________________________________________________________________ 

Foliokontonummer: 

Settlement account:  ___________________________________________________________________ 

Loan account:  ___________________________________________________________________ 

Nedennævnte befuldmægtiges til efter anmodning afgivet i overensstemmelse med de af Natio-

nalbanken fastsatte bestemmelser at foretage enhver transaktion på ovennævnte foliokonto (såvel 

på settlement account som på loan account) og vedrørende de pengepolitiske instrumenter samt 

til at foretage ændringsmeddelelser om forhold, der vedrører kontohavers daglige drift.  

De under 1 nævnte personer kan tegne enten to i forening eller alene i forening med en af de un-

der 2 nævnte personer.  

1 

Befuldmægtigedes navne: Underskriftsprøver: 

 ________________________________________  ________________________________________  

 ________________________________________  ________________________________________  

 ________________________________________  ________________________________________  

 ________________________________________  ________________________________________  

 ________________________________________  ________________________________________  

 ________________________________________  ________________________________________  

 ________________________________________  ________________________________________  

 ________________________________________  ________________________________________  

(fortsættes på næste side) 



2 

Befuldmægtigedes navne (fortsat):  Underskriftsprøver (fortsat):  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 

Denne fuldmagt erstatter alle tidligere afgivne fuldmagter vedrørende ovennævnte transaktioner 

og er gældende, indtil skriftlig tilbagekaldelse er modtaget og bekræftet af Nationalbanken.  

 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter  

 

 



Bestemmelser for indskudsbeviser i Danmarks 
Nationalbank 

1. Nationalbankens salg af indskudsbeviser 

Nationalbanken åbner normalt den sidste ekspeditionsdag i hver uge for salg af en serie ind-

skudsbeviser med forfald den sidste ekspeditionsdag i den følgende uge, dvs. almindeligvis 7 dage 

senere. Hver serie betegnes med årstal og ugenummer, der refererer til forfaldstidspunktet. 

Stykstørrelsen er 1 mio. kr. 

Som hovedregel sælger Nationalbanken kun indskudsbeviser i en serie på seriens åbningsdag, 

men serien kan genåbnes, hvis Nationalbanken finder det nødvendigt. 

Salg af indskudsbeviser og senere omsætning af indskudsbeviser registreres alene på kontohave-

rens indskudsbeviskonto i Nationalbanken. 

Ud over den i afsnit 16 i "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalings-

afvikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank" nævnte kontoudskrift, der er tilgængelig elek-

tronisk i Kronos2, udarbejdes ingen dokumentation for indskuddet. 

2. Nationalbankens tilbagekøb af indskudsbeviser og indgåelse af indskudsbevis-
swaps  

Nationalbanken åbner for tilbagekøb af indskudsbeviser, når Nationalbanken finder det nødven-

digt. 

Indskudsbevisswaps (dvs. en samtidigt indgået spot- og terminsforretning i indskudsbeviser) kan 

indgås, når Nationalbanken finder det nødvendigt. 

3. Afvikling 

Nationalbankens salg eller tilbagekøb sker med afvikling straks efter handlens indgåelse. Afvikling 

af terminsdelen af en indskudsbevisswap sker kl. 07.00  på den aftalte afviklingsdag. 

På forfaldsdagen indfries indskudsbeviserne ved kreditering af den pålydende værdi på de pågæl-

dende kontohaveres foliokonti (settlement account) inden kl. 07.00. Nationalbanken kan førtids-

indfri indskudsbeviserne til dagskurs uden særskilt opsigelse. 

Kontohaveren kan via Kronos2 mellem kl. 10.00 og kl. 15.30 den pågældende dag anmode om køb 

fra eller tilbagesalg til Nationalbanken.  



a) Indbyrdes handel med almindelig afvikling 

Indskudsbeviser kan handles mellem kontohaverne med afvikling på handelsdagen og samtidig 

overførsel af betaling herfor på kontohavernes foliokonti (settlement account). Det fordrer, at så-

vel sælger som køber indberetter samme dag mellem kl. 07.00 og kl. 15.30 enten via Kronos2 eller, 

alene i tilfælde af nødprocedure, ved at anvende formularerne "Anmodning om køb af indskuds-

beviser" og "Anmodning om salg af indskudsbeviser". Anmodningen skal være forsynet med for-

pligtende underskrifter. Anmodningen skal være Nationalbanken i hænde inden for de ovenfor 

anførte tidspunkter. Hvis en indberetning af en handel ikke modsvares af en tilsvarende indberet-

ning fra modparten, bortfalder indberetningen. 

Den enkelte kontohaver kan via Kronos2 få oplyst sine ikke-matchede handler. Handler med ind-

skudsbeviser til kurser under den af Nationalbanken til enhver tid fastsatte mindstekurs, p.t. 99, 

gennemføres ikke. Den mindstekurs, under hvilken handler ikke vil blive gennemført, fastsættes af 

Nationalbanken under hensyntagen til det aktuelle renteniveau. 

b) Indbyrdes handel med senere afvikling 

Kontohaverne kan endvidere efter ovenstående retningslinjer indberette indbyrdes handel med 

indskudsbeviser til senere afvikling (op til 5 ekspeditionsdage). Med senere afvikling forstås alle 

ekspeditionsdage i perioden fra ekspeditionsdagen efter indberetningen til ekspeditionsdagen før 

forfald. 

Indberetning af en handel med senere afvikling bortfalder, hvis den ikke modsvares af en tilsva-

rende indberetning fra modparten samme dag. Via Kronos2 kan den enkelte kontohaver få oplyst 

sine ikke-matchede handler med senere afvikling. Afvikling af handler med senere afvikling sker kl. 

07.00 på den indberettede afviklingsdag. Hvis kontohaverens beholdning af indskudsbeviser på 

dette tidspunkt ikke er tilstrækkelig til at gennemføre salgsordren, udskydes afviklingen, indtil be-

holdningen modsvarer ordren, dog senest til kl. 15.30 på afviklingsdagen. Er der kun delvis dæk-

ning for en ordre, gennemføres den ikke. Ordrer, der ikke er gennemført kl. 15.30 på afviklingsda-

gen, bortfalder. 

c) Handler i kø 

Kontohaveren kan via Kronos2 anmode om salg af indskudsbeviser til Nationalbanken eller en 

anden kontohaver med afvikling samme dag, uagtet salgsordren på tidspunktet for indlæggelsen 

af ordren i Kronos2 overstiger kontohaverens beholdning af indskudsbeviser. Hvis beholdningen 

på indlæggelsestidspunktet ikke er tilstrækkelig til at gennemføre salgsordren, udskydes afviklin-

gen, indtil beholdningen modsvarer ordren, dog senest til kl. 15.30 samme dag. Er der kun delvis 

dækning for en ordre, gennemføres den ikke. Ordrer, der ikke er gennemført kl. 15.30 samme dag, 

bortfalder.     

Salgsordrer, der afventer afvikling som følge af en utilstrækkelig beholdning, gennemføres i den 

rækkefølge, ordrerne er registreret i Kronos2. Kontohaveren kan ændre rækkefølgen for salgsor-

drernes gennemførelse ved at benytte prioriteringsfunktionen i Kronos2.       

d) Generelt 

I forbindelse med afviklingen vil Nationalbanken for hver handel kontrollere, at der på sælgers 

indskudsbeviskonto er indskudsbeviser til rådighed for handlens gennemførelse. Endvidere vil 



Nationalbanken kontrollere, at en eventuel gæld på købers foliokonto (loan account), hvis hand-

lens gennemføres, er mindre end adgangen til intradag-lån på foliokontoen (loan account), jf. "Be-

stemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15. Er 

forudsætningerne ikke opfyldt, bortfalder afviklingen af handlen, jf. dog, for så vidt angår sælgers 

indskudsbeviskonto, punkt c ovenfor. 

Den enkelte kontohaver kan i ordre- og handelsbilledet i Kronos2 følge sine handler fra indlæggel-

se i Kronos2, indtil afviklingen er gennemført. 

Kontohaveren kan ikke annullere en afgivet købs- eller salgsordre, der er matchet. 

Nødprocedure 

Kontohaveren kan som nødprocedure, ved at anvende formularerne "Anmodning om køb af ind-

skudsbeviser" og "Anmodning om salg af indskudsbeviser", anmode om køb fra og tilbagesalg til 

Nationalbanken af indskudsbeviser. Anmodningen skal være forsynet med forpligtende underskrif-

ter. Anmodningen skal være Nationalbanken i hænde inden for de ovenfor anførte tidspunkter. 

Nationalbanken kan forlange, at en anmodning pr. fax eller e-mail skal bekræftes ved en meddelel-

se, der sendes med post eller overbringes. 

En korrekt udformet anmodning vil blive søgt gennemført snarest muligt efter modtagelsen.  

4. Nationalbankens sikkerhed i kontohaverens indskudsbeviser 

Nationalbankens salg, tilbagekøb eller indfrielse af indskudsbeviser samt kontohaverens køb og 

salg af indskudsbeviser fra/til en anden kontohaver afregnes over foliokontoen (settlement ac-

count).  

Hvis Nationalbankens tilbagekøb/indfrielse eller kontohaverens salg af indskudsbeviser indebæ-

rer, at belåningsværdien af kontohaverens øvrige sikkerheder til brug for intradag-lån og kredit-

line til Straksclearingen, jf. "Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Dan-

marks Nationalbank" afsnit 15, ikke er tilstrækkelige til at dække såvel kontohaverens intradag-lån 

som den udestående kreditline til Straksclearingen, afregnes den del af provenuet ved tilbage-

køb/indfrielse eller salg af indskudsbeviserne, som modsvarer forskellen mellem kontohaverens 

intradag-lån tillagt udestående kreditline til Straksclearingen og belåningsværdien af kontohave-

rens øvrige sikkerheder, på følgende måde: 

Et beløb svarende til kontohaverens udestående intradag-lån afregnes over kontohaverens folio-

konto (loan account). Provenuet bringes derved i modregning i den til enhver tid værende debet-

saldo på kontohaverens foliokonto (loan account) og formindsker derved automatisk kontohave-

rens eventuelle intradag-lån. I det omfang der foreligger en udestående kreditline til Straksclea-

ringen overføres en eventuel resterende del af differencebeløbet til kontohaverens pantsatte pen-

gekonto.  



5. Omsættelighed 

Indskudsbeviser sælges kun til de i afsnit 1.b i "Bestemmelser for foliokonto i danske kroner i 

Danmarks Nationalbank" nævnte institutter og kan alene handles mellem disse indbyrdes og med 

Nationalbanken. 

6. Pantsætning, udlæg mv. 

Indskudsbeviserne kan ikke gøres til genstand for pantsætning. Forsøg på pantsætning, udlæg, 

udpantning, kontohavers konkurs eller rekonstruktionsbehandling betragtes som misligholdelse, 

der berettiger Nationalbanken til med omgående virkning at kræve indskudsbeviserne førtidsind-

friet til dagskurs, uanset at foliokontoen ikke bringes til ophør, og/eller kontohaveren ikke udeluk-

kes fra de pengepolitiske instrumenter, jf. afsnit 3 i "Bestemmelser for foliokonto i Danmarks Nati-

onalbank".  

7. Rente 

Indskudsbeviserne er nulkuponpapirer og indfries til pari på forfaldstidspunktet. Ved tilbagesalg til 

Nationalbanken beregnes kursen på grundlag af den pågældende indskudsbevisrente tillagt et af 

Nationalbanken fastsat rentetillæg. 

8. Information 

I den månedlige prognose for statslige betalingers påvirkning af kontohavernes likviditet på daglig 

basis oplyser Nationalbanken samtidig planlagte datoer for tilbagekøb af indskudsbeviser, salg af 

indskudsbeviser og indgåelse af indskudsbevisswaps. 

Hvis der i løbet af måneden opstår behov for at give meddelelse om yderligere operationer, vil det 

ske til nyhedsbureauer og blive offentliggjort på Nationalbankens hjemmeside 

(www.nationalbanken.dk). 

Meddelelse om åbning for salg, tilbagekøb eller indgåelse af indskudsbevisswaps, den tilbudte 

kurs og dertil svarende rente beregnet efter faktiske dage/360 dage sker normalt kl. 10.00 på han-

delsdagen til nyhedsbureauer og på Nationalbankens hjemmeside (www.nationalbanken.dk). 

9. Andre bestemmelser 

Der henvises i øvrigt til "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsaf-

vikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 



10. Ikrafttræden 

Disse bestemmelser træder i kraft med virkning fra 20. august 2018 og erstatter "Bestemmelser for 

indskudsbeviser i Danmarks Nationalbank" af 1. november 2017. 

 

 

København, 1. august 2018  

Danmarks Nationalbank  



Bestemmelser for pengepolitiske lån i Dan-
marks Nationalbank 

1. Optagelse af pengepolitiske lån 

Nationalbanken åbner normalt den sidste ekspeditionsdag i hver uge for en serie pengepolitiske 

lån med forfald den sidste ekspeditionsdag i den følgende uge, dvs. almindeligvis 7 dage senere. 

Hver serie betegnes med årstal og ugenummer, der refererer til forfaldstidspunktet. 

Kontohaveren kan via Kronos2 anmode om optagelse af pengepolitiske lån mellem kl. 10.00 og kl. 

13.00 den pågældende dag. 

Lånet vil blive udbetalt til kontohaverens foliokonto (settlement account) umiddelbart efter mod-

tagelse af korrekt udformet anmodning via Kronos2, forudsat at fornøden sikkerhed er til stede, jf. 

"Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank". Er der 

ikke ved Nationalbankens modtagelse af anmodningen den fornødne sikkerhed til stede, vil lånet 

ikke blive udbetalt hverken helt eller delvist. 

Det lånte beløb registreres på kontohaverens konto for pengepolitiske lån, og beløbet krediteres 

samtidig kontohaverens foliokonto (settlement account). 

Ud over den i afsnit 16 i "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalings-

afvikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank" nævnte kontoudskrift, der er tilgængeligt elek-

tronisk i Kronos2, udarbejdes ingen dokumentation for lånet. 

Nødprocedure 

Kontohaveren kan som nødprocedure, ved at anvende formularerne "Anmodning om optagelse af 

pengepolitiske lån", anmode om optagelse af et pengepolitisk lån. Anmodningen skal være forsy-

net med forpligtende underskrifter. Anmodningen skal være Nationalbanken i hænde inden for de 

ovenfor anførte tidspunkter. 

Nationalbanken kan forlange, at en anmodning pr. fax eller e-mail skal bekræftes ved en meddelel-

se, der sendes med post eller overbringes. 

En korrekt udformet anmodning vil blive søgt gennemført snarest muligt efter modtagelsen. 

2. Indfrielse 

De enkelte lån forfalder til fuld indfrielse, inden Kronos2 åbner den sidste ekspeditionsdag i den 

følgende uge, dvs. almindeligvis 7 dage efter lånets optagelse. Indfrielse sker via foliokontoen, 

idet Nationalbanken er bemyndiget til at debitere foliokontoen (settlement account og/eller loan 

account for så vidt angår den del af lånet inkl. renter, der måtte overstige indestående på settle-

ment account) for det lånte beløb inkl. tilskrevne renter.  



Førtidsindfrielse, uanset om kontohaveren betaler renter til og med forfaldstidspunktet, kan ikke 

finde sted.  

3. Rente 

De enkelte lån forrentes med Nationalbankens udlånsrente, der fastsættes af Nationalbanken, jf. 

afsnit 5. Renten for låneperioden vedrørende de enkelte lån beregnes ved lånets optagelse på 

basis af faktiske dage/360 dage og tilskrives den dag, lånet forfalder. 

4. Sikkerhedsstillelse 

Kontohaver skal stille sikkerhed for de pengepolitiske lån i overensstemmelse med de regler, der 

følger af "Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank".  

5. Information 

Meddelelse om åbning af en serie korte pengepolitiske lån samt Nationalbankens udlånsrente sker 

normalt kl. 10.00 den sidste ekspeditionsdag i hver uge til nyhedsbureauer og offentliggøres på 

Nationalbankens hjemmeside (www.nationalbanken.dk). 

6. Andre bestemmelser 

Der henvises i øvrigt til "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsaf-

vikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

7. Ikrafttræden 

Disse bestemmelser træder i kraft med virkning fra 20. august 2018 og erstatter "Bestemmelser for 

pengepolitiske lån i Danmarks Nationalbank" af 1. november 2017. 

 

 

København, 1. august 2018.  

Danmarks Nationalbank 

  



Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i 
danske kroner i Danmarks Nationalbank 

Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nati-

onalbankens beslutning om ændringer i sikkerhedsgrundlaget og belåningsværdier har også virk-

ning for sikkerhedsstillelse for allerede ydede kreditter. 

VP-registrerede aktiver pantsat til Nationalbanken 

1. Oprettelse 

Kontohavere med en foliokonto i danske kroner kan anmode om oprettelse af et sikkerheds-

stillelsesdepot i VP Securities A/S (VP-konto) til brug for kredit i danske kroner. Nationalbanken 

opretter i så fald en VP-konto med Nationalbanken som kontoførende institut og en kontantkonto 

i danske kroner i Nationalbanken (Afkastkonto i danske kroner). 

Hvis en kontohaver, der anmoder om oprettelse af et sikkerhedsstillelsesdepot i VP Securities A/S 

til brug for kredit i danske kroner, tillige anviser en PM-konto i euro, jf. afsnit 3, så oprettes endvi-

dere en afkastkonto i euro i Nationalbanken (Afkastkonto i euro). 

Afkastkonto i danske kroner og Afkastkonto i euro benævnes under et som Afkastkonti. 

2. Pantsætning 

Kontohaveren pantsætter VP-konto og Afkastkonti til Nationalbanken ved at underskrive "Pant-

sætningserklæring for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank", der sendes til National-

banken vedlagt dokumentation for LEI-kode. 

Nationalbanken registrerer pantsætningen på VP-kontoen og spærrer Afkastkontiene. 

3. Sikkerhedsgrundlag 

Nationalbanken giver adgang til kredit i danske kroner til kontohavere i Nationalbanken mod sik-

kerhed i:  

• VP-registrerede aktiver i danske kroner og euro, der er optaget til handel på OMX NASDAQ 

København: 

• værdipapirer udstedt af den danske stat, Fiskeribanken eller Hypotekbanken 

• obligationer garanteret af den danske stat 

• obligationer udstedt af Kommunekredit 



• obligationer udstedt af Færøernes Landsstyre 

• realkreditobligationer (RO), særligt dækkede obligationer (SDO) og særligt dækkede real-

kreditobligationer (SDRO) udstedt af institutter omfattet af lov om finansiel virksomhed 

samt 

• indestående på Afkastkonti. 

 

Det er en forudsætning for at anvende VP-registrerede aktiver i euro som belåningsgrundlag, at 

kontohaveren anviser en PM-konto i euro. 

Nationalbanken forbeholder sig ret til at afvise visse værdipapirer inden for disse kategorier – her-

under aktieindekserede udstedelser og værdipapirer med optionslignende elementer – som brug-

bart sikkerhedsgrundlag. 

De værdipapirer, Nationalbanken til enhver tid belåner som sikkerhed for kredit i danske kroner, 

fremgår af Nationalbankens liste over belånbare værdipapirer for kredit i danske kroner. Listen er 

tilgængelig i Kronos2. 

For samtlige ovennævnte aktiver gælder, at de ikke må være udstedt eller garanteret af kontoha-

veren eller af en enhed, som kontohaveren har snævre forbindelser med som defineret i artikel 4, 

stk. 1, nr. 38 i forordning (EU) nr. 575/2013. Undtaget for den regel er dog (i) finansministerier og 

offentlige myndigheder, (ii) snævre forbindelser mellem kontohaveren og offentlige myndigheder i 

EØS-landene, (iii) obligationer, der til fulde overholder kriterierne i artikel 52, stk. 4 i direktivet om 

investeringsinstitutter (direktiv 2009/65), og (iv) tilfælde, hvor obligationerne er beskyttet af særli-

ge juridiske sikkerhedsbestemmelser svarende til (iii). 

For RO'er, SDO'er eller SDRO'er, hvor løbetiden er kortere end de bagvedliggende lån, gælder, at 

obligationer udstedt af en kontohaver i forbindelse med en refinansieringsauktion (nyudstedte 

obligationer), ikke kan belånes af udsteder tidligere end den sidste ekspeditionsdag før det afvik-

lingsdøgn, hvor de udløbne obligationer indfries. Det samme gælder værdipapirer, som udsteder 

har erhvervet for provenuet ved salg af de nyudstedte obligationer. 

4. Belåningsværdi 

a) Belåningsværdi af VP-registrerede aktiver 

Belåningsværdien af VP-registrerede aktiver beregnes på baggrund af den officielle (gennemsnits) 

kurs på OMX NASDAQ København, den foregående børsdag efter følgende formel:  

Belåningsværdi = kursværdi inkl. vedhængende renter * (1 - haircut). 

Hvis et aktiv ikke har været handlet den foregående bankdag, benyttes en af Nationalbanken fast-

sat teoretisk pris ved opgørelse af aktivets belåningsværdis. Aktivet vil blive fradraget med 5 pct., 

hvis en teoretisk pris benyttes. Værdipapirer udstedt af den danske stat er undtaget fradraget på 5 

pct. 



Haircut mv. for de enkelte værdipapirer fremgår af den til enhver tid gældende liste over belånba-

re værdipapirer for kredit i danske kroner, jf. afsnit 3. Listen er tilgængelig i Kronos2. 

Belåningsværdien i danske kroner af VP-registrerede aktiver i euro beregnes på baggrund af den 

officielle valutakurs fra Nationalbanken den foregående noteringsdag, idet der samtidig foretages 

et fradrag på 3 pct. 

b) Belåningsværdi af indestående på Afkastkonti 

Belåningsværdien af indestående på Afkastkonto i danske kroner svarer til det aktuelle indeståen-

de.  

Belåningsværdien i danske kroner af indestående på Afkastkonto i euro beregnes på baggrund af 

den officielle valutakurs fra Nationalbanken den foregående noteringsdag.  

c) Belåningsværdi af indestående på pantsat pengekonto 

Belåningsværdien af indestående på den pantsatte pengekonto i danske kroner svarer til det ak-

tuelle indestående fratrukket det af Nationalbanken til enhver tid fastsatte haircut. Den pantsatte 

pengekonto og det til enhver tid på kontoen indestående beløb anvendes alene til sikkerhed for 

den af Nationalbanken afgivne kreditline til Straksclearingen og indgår ikke i opgørelsen af sikker-

hed til brug for intradag-lån, jf. afsnit 15.  

5. Sikkerhedsstillelse 

Sikkerhedsstillelse finder sted ved overførsel af VP-registrerede aktiver til den pantsatte VP-konto 

via Kronos2 i tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 15.30 i overensstemmelse med proceduren i afsnit 17.  

6. Udtagning 

Kontohaveren kan via Kronos2 i tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 15.30 anmode om udtagning af VP-

registrerede aktiver fra VP-kontoen i overensstemmelse med proceduren i afsnit 17. De VP-

registrerede aktiver overføres til en af kontohaveren anvist VP-konto, forudsat at dækningskontrol-

len er opfyldt, jf. afsnit 14. 

7. Ombytning 

Ombytning sker i overensstemmelse med proceduren i afsnit 17 ved overførsel af nye VP-

registrerede aktiver til den pantsatte VP-konto, efterfulgt af udtagning af tidligere overførte aktiver 

fra VP-kontoen.   



8. Afkast 

Udtrækninger og renter af VP-registrerede aktiver indgår på Afkastkontiene i Nationalbanken og er 

pantsat til sikkerhed for deltagerens til enhver tid udestående gæld til Nationalbanken, jf. "Pantsæt-

ningserklæring for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank". Indeståendet på Afkastkontoen 

i danske kroner vil af Nationalbanken dagligt blive overført til kontohavers foliokonto (settlement 

account) i danske kroner efter afslutningen af VP Securities A/S' afviklingsblok vedrørende periodi-

ske kørsler i danske kroner (VP 35). Indeståendet på en evt. Afkastkonto i euro vil dagligt blive over-

ført til kontohavers PM-konto (efter VP 45). Afkast overføres dog ikke, hverken helt eller delvist, hvis 

en af følgende opgørelser bliver negativ, jf. afsnit 15:  

• kontohavers overskydende sikkerhed,  

• samlet belåningsværdi af kontohavers sikkerhed til brug for intradag-lån fratrukket udestå-

ende intradag-lån, og/eller   

• samlet belåningsværdi af kontohavers sikkerhed til brug for kreditline til Straksclearingen 

fratrukket udestående kreditline til Straksclearingen.  

 

Indskudsbeviser 

9. Retningslinjer for indskudsbeviser 

Kontohaverens registrerede beholdning af indskudsbeviser indgår automatisk i sikkerhedsgrund-

laget i relation til intradag-lån på foliokonto (loan account) og afgivelse af kreditline til Straksclea-

ringen, som nærmere beskrevet i "Bestemmelser for indskudsbeviser i Danmarks Nationalbank" 

afsnit 4. 

10. Belåningsværdi af indskudsbeviser 

Belåningsværdien af indskudsbeviser beregnes p.t. som 99 pct. af den nominelle værdi. Belånings-

værdien svarer til den til enhver tid af Nationalbanken fastsatte mindstekurs for handel med ind-

skudsbeviser. 

Andre aktiver 

11. Retningslinjer for andre aktiver 

Nationalbanken fastsætter, efter kontohaverens anmodning, ud fra en konkret vurdering, hvilke 

andre aktiver der kan anvendes ved sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner og for kreditline 

til Straksclearingen og på hvilke betingelser.  Kontohaveren skal bl.a. på en for Nationalbanken 



tilfredsstillende måde dokumentere sikkerhedsstillelsens juridiske gyldighed, uafkræftelighed og 

eksigibilitet. 

12. Belåningsværdi af andre aktiver  

Belåningsværdien af andre aktiver fastsættes af Nationalbanken efter en konkret vurdering. 

Generelt 

13. Kontohavers andre aftaler 

Kontohaver skal ved al sikkerhedsstillelse over for Nationalbanken vurdere, om sikkerhedsstillelsen 

kan medføre, at låneaftaler indgået af kontohaver forfalder til førtidig indfrielse, samt konsekven-

serne for kontohaver af sådant forfald. 

14. Dækningskontrol 

Kontohaveren har adgang til at optage pengepolitiske lån og lån vedrørende kontantdepoter, 

samt få udtaget VP-registrerede aktiver eller andre aktiver, hvis 

• opgørelse af kontohaverens overskydende sikkerhed, jf. afsnit 15, ikke bliver negativ, og  

• ingen af følgende opgørelser bliver negativ:  

• opgørelse af den samlede belåningsværdi af kontohavers sikkerhed til brug for intradag-lån 

fratrukket udestående intradag-lån, og 

• opgørelsen af den samlede belåningsværdi af kontohavers sikkerhed til brug for kreditline 

til Straksclearingen fratrukket udestående kreditline til Straksclearingen. 

 

Kontohaveren har adgang til at foretage træk på foliokonto (loan account), hvis det aktuelle træk 

samt udestående kreditline til Straksclearingen ikke overstiger den samlede belåningsværdi af 

sikkerhed til brug for intradag-lån og kreditline til Straksclearingen, jf. afsnit 15.  

15. Collaterallisten – sikkerheder stillet af kontohaver 

Belåningsværdien af kontohaverens til enhver tid stillede sikkerheder opgøres på kontohaverens 

collateralliste.  

Collaterallisten indeholder: 

Belåningsværdien af VP-registrerede aktiver pantsat til Nationalbanken 



+ Belåningsværdien af indeståender på Afkastkonti  

+ Belåningsværdien af andre aktiver 

=  Samlet belåningsværdi af sikkerheder  

 

- Pengepolitiske lån 

- Maksimum for lån vedrørende kontantdepoter 

- Andre kreditfaciliteter 

=  Overskydende sikkerhed  

 

+ Belåningsværdien af indskudsbeviser 

+ Belåningsværdien af indestående på pantsat pengekonto (alene til brug for kreditline til 

Straksclearingen1) 

+ Belåningsværdien af valutaindeståender i Scandinavian Cash Pool (SCP) 

+ Belåningsværdien af aktiver, hvori der er registreret panteret i overensstemmelse med lov 

om kapitalmarkeder, §§ 181-182 (sikkerhedsretten) 

=  Samlet belåningsværdi af sikkerhed til brug for intradag-lån og kreditline til Straksclearin-

gen  

 

Pengepolitiske udlån og andre kreditfaciliteter indgår i opgørelsen med restgælden inklusive til-

skrevne renter. Nationalbanken kan endvidere helt eller delvist medregne beregnede, men ikke 

tilskrevne renter.  

Hvis opgørelse af kontohaverens "overskydende sikkerhed" er negativ, medgår "overskydende 

sikkerhed" ikke i beregningen af den samlede belåningsværdi af sikkerhed til brug for intradag-lån 

og kreditline til Straksclearingen.  

Summen af kontohaverens udestående pengepolitiske lån, maksimum for lån vedrørende kontant-

depoter, andre kreditfaciliteter, intradag-lån samt udestående kreditline til Straksclearingen udgør 

kontohaverens samlede udestående engagement med Nationalbanken. 

16. Supplerende sikkerhedsstillelse og substitution af aktiver, der ikke længere er 
belånbare 

Hvis "overskydende sikkerhed", jf. afsnit 15, opgøres til et negativt beløb, er kontohaver forpligtet 

til straks at stille supplerende sikkerhed i værdipapirer, der er belånbare i Nationalbanken, med en 

samlet belåningsværdi, der mindst modsvarer det opgjorte negative beløb. Indskudsbeviser, valu-

taindestående i SCP, den pantsatte pengekonto og sikkerhedsret kan ikke anvendes til brug for 

sikkerhedsstillelsen. 

Hvis den samlede belåningsværdi af kontohaverens sikkerhed til brug for intradag-lån fratrukket 

udestående intradag-lån og/eller den samlede belåningsværdi af kontohaverens sikkerhed til brug 

for kreditline til Straksclearingen fratrukket udestående kreditline til Straksclearingen opgøres til et 

negativt beløb, er kontohaver forpligtet til straks at stille supplerende sikkerhed i aktiver, der kan 
 

1
 Den pantsatte pengekonto medregnes alene ved opgørelsen af den samlede belåningsværdi af sikkerhed til brug for afgivelse af kreditline til Finans 

Danmark til brug for Straksclearingen. 



anvendes som sikkerhed til brug for intradag-lån henholdsvis til kreditline til Straksclearingen med 

en samlet belåningsværdi, der mindst modsvarer det opgjorte negative beløb.    

Hvis allerede stillede sikkerheder ikke længere kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner 

og/eller afgivelse af kreditline til Straksclearingen, skal kontohaver substituere disse med andre be-

lånbare sikkerheder, der i al væsentlighed har samme værdi.  

Frigivelse af allerede stillede sikkerheder kan først ske, når den ny belånbare sikkerhed er stillet, jf. 

afsnit 7. 

17. Fuldmagt til Nationalbanken til at overføre værdipapirer til det pantsatte depot 
og til at udtage værdipapirer fra det pantsatte depot 

Overførsel af aktiver til kontohaverens pantsatte VP-konto, jf. afsnit 5, sker ved, at kontohaveren 

via Kronos2 afgiver en instruks til Nationalbanken om at anmode VP Securities A/S om at overføre 

belånbare værdipapirer fra et af kontohaveren anvist depot (fondshandler- eller storkundedepot) i 

VP Securities A/S til den pantsatte VP-konto. Nationalbanken er herefter bemyndiget til at anmode 

VP Securities A/S om at overføre de af kontohaveren i den afgivne instruks anførte værdipapirer 

og den anførte nominelle værdi fra VP-depotet anvist af kontohaveren til den pantsatte VP-konto.  

Anmodning om udtagning af værdipapirer fra den pantsatte VP-konto, jf. afsnit 6, sker ved, at kon-

tohaveren via Kronos2 afgiver en instruks til Nationalbanken om at anmode VP Securities A/S om at 

overføre værdipapirer fra den pantsatte VP-konto til et depot i VP Securities A/S anvist af kontohave-

ren.  

Supplerende sikkerhedsstillelse, substitution, ombytning og udtagning kan alene finde sted via 

Kronos2 som angivet ovenfor.  

18. Andre bestemmelser 

Der henvises i øvrigt til "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsaf-

vikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

19. Ikrafttræden 

Disse bestemmelser træder i kraft med virkning fra 20. august 2018 og erstatter "Bestemmelser for 

sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank" af 1. november 2017. 

 

København, 1. august 2018   

Danmarks Nationalbank   



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Pantsætningserklæring for kredit i danske kroner i Danmarks Natio-

nalbank 

Pantsætters navn:  ___________________________________________________________________ 

Pantsætters adresse:  ___________________________________________________________________ 

Pantsætters LEI-kode:   ___________________________________________________________________ 

 

Pantsætter, der er registreret kontohaver til VP-konto nummer ___________ ("Kontoen"), pantsæt-

ter herved Kontoen samt de til enhver tid på Kontoen registrerede fondsaktiver til Danmarks Nati-

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

bank. 

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 realise-

re 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. 

Denne pantsætningserklæring erstatter eventuelt tidligere afgivne pantsætningserklæringer ved-

rørende kredit i danske kroner. 

 

 

Dato: ________________________   ____________________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter 

  

 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Retningslinjer for udtagning fra og indlæggelse i pantsat VP-konto for 

kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank i forbindelse med 

nødprocedurer 

VP-kontonummer:  ______________________________________________________________ 

Kontohavers navn: ______________________________________________________________ 

 

Danmarks Nationalbank er kontoførende institut for ovennævnte VP-konto og rettighedshaver til 

de på ovennævnte VP-konto registrerede fondsaktier, jf. særskilt pantsætningserklæring. 

 I forbindelse med et nedbrud i Kronos2 kan udtagning fra og indlæggelse i kontohaverens pant-

satte VP-konto finde sted efter kontohavers skriftlige anmodning til Nationalbanken. Efter modta-

gelse af en sådan skriftlig anmodning er Nationalbanken bemyndiget til at anmode VP Securities 

A/S om at overføre de af kontohaveren anviste fondsaktiver fra den af kontohaveren allerede anvi-

ste og i Kronos2 registrerede VP-konto til den pantsatte VP-konto henholdsvis fra den pantsatte 

VP-konto til den af kontohaveren allerede anviste og i Kronos2 registrerede VP-konto.  

Udtagning af de på VP-kontoen registrerede fondsaktiver til kontohaver sker under forudsætning 

af, at dækningskontrollen er opfyldt, jf. afsnit 14 i "Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i 

danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

Det er Nationalbankens beslutning, hvilke indlæggelses- og udtagningsordrer, modtaget fra samt-

lige kontohavere, der gennemføres, samt rækkefølgen heraf.  

Nedennævnte befuldmægtiges til at underskrive anmodning om udtagning og indlæggelse af 

fondsaktiver fra/i ovennævnte VP-konto. 

De under 1 nævnte personer kan tegne enten to i forening eller alene i forening med en af de un-

der 2 nævnte personer. 

(fortsættes på næste side) 

 



1 

Befuldmægtigedes navne:  Underskriftsprøver:  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 

2 

Befuldmægtigedes navne:  Underskriftsprøver:  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 ________________________________________   ________________________________________  

 

 

Spørgefuldmagt bedes etableret til CD-ident.: ________________________________________ 

Denne fuldmagt erstatter alle tidligere afgivne fuldmagter vedrørende ovennævnte transaktioner 

og er gældende, indtil skriftlig tilbagekaldelse er modtaget og bekræftet af Nationalbanken. 

 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter 



Bestemmelser for afviklingskonto til brug for 
Sum- og Intradagclearingen i danske kroner i 
Danmarks Nationalbank 

Bestemmelser for afviklingskonto til brug for Sum- og Intradagclearingen i danske kroner (Afvik-

lingskontoen) i Danmarks Nationalbank finder anvendelse på enhver betalingsafvikling i National-

banken i forbindelse med Sum- og Intradagclearingen i danske kroner (Betalingsafviklingen) på 

vilkår, som fremgår af den mellem Finans Danmark og Nationalbanken til enhver tid indgåede afta-

le.  

Afsnit 6 gælder alene for de deltagere i Sum- og Intradagclearingen, der har indgået aftale med 

Nationalbanken om anvendelse af sikkerhedsret, jf. "Bestemmelser for anvendelse af sikkerhedsret 

i Danmarks Nationalbank". 

1. Adgang til Betalingsafviklingen  

Deltagere i Betalingsafviklingen skal være godkendt af Finans Danmark og Nationalbanken. 

Det er en betingelse for Nationalbankens godkendelse, at deltageren fører en foliokonto og en 

Afviklingskonto i Nationalbanken. 

2. Oprettelse af Afviklingskonto   

Oprettelse af en Afviklingskonto sker efter skriftlig anmodning til Nationalbanken ved at anvende 

formularen "Anmodning om afviklingskonto til brug for Sum- og Intradagclearingen i danske kro-

ner i Danmarks Nationalbank". 

3. Ophør af Afviklingskontoen  

Nationalbanken er til enhver tid berettiget til at bringe en Afviklingskonto til ophør uden varsel. 

Kontohaveren er berettiget til at bringe sin Afviklingskonto til ophør på betingelse af, at alle for-

pligtelser, der er opstået som følge af Afviklingskontoens anvendelse, er opfyldt, samt at enhver 

forpligtelse over for Nationalbanken, der følger af Nationalbankens til enhver tid afgivne medde-

lelse til Finans Danmark om maksimum for kontohaverens trækningsadgang i Sum- og Intradag-

clearingen, er indfriet. 



4. Transaktioner  

Transaktioner af enhver art på Afviklingskontoen sker i kontohaverens navn. 

Afviklingskontoen kan kun anvendes til transaktioner i danske kroner.  

På Afviklingskontoen kan alene foretages følgende transaktioner: 

• overførsel fra kontohaverens foliokonto til Afviklingskontoen, jf. afsnit 5 

• overførsel fra Afviklingskontoen til kontohaverens foliokonto (settlement account), med re-

spekt af Nationalbankens sikkerhed i Afviklingskontoen, jf. afsnit 10 

• overførsel fra Afviklingskontoen til kontohaverens øvrige afviklingskonti, med respekt af Na-

tionalbankens sikkerhed i Afviklingskontoen, jf. afsnit 10 

• overførsel fra kontohaverens øvrige afviklingskonti til Afviklingskontoen 

• registrering af kontohaverens nettoposition i Sumclearingen i danske kroner, jf. afsnit 9 

• registrering af kontohaverens nettoposition i Intradagclearingen i danske kroner, jf. afsnit 9 

samt 

• tømning af Afviklingskontoen, jf. afsnit 11. 

 

Træk på Afviklingskontoen kan kun gennemføres, hvis der er dækning på den. 

5. Overførsel fra foliokonto (settlement account) og optagelse af intradag-lån 

Kontohaveren kan fra kl. 16.30  til kl. 15.00  via Kronos2, herunder ved brug af stående ordrer, 

overføre beløb fra sin foliokonto til sin Afviklingskonto. 

Nationalbanken modtager umiddelbart forud for alle ordinære afviklinger i Sum- og Intradagclea-

ringen meddelelse (Forecast) fra Finans Danmark om kontohaverens likviditetsbehov i forbindelse 

med Sum- og/eller Intradagclearingen i danske kroner tillagt et af kontohaveren i Nets, DK Clea-

ring Portalen eventuelt valgt overdækningsbeløb. 

Forecastet opgøres som et positivt beløb, et negativt beløb eller 0. 

Nationalbankens overførsel fra foliokonto (settlement account) 

Hvis kontohaverens opgjorte Forecast i forbindelse med en afvikling i Sum- og/eller Intradag-

clearingen til brug for Betalingsafviklingen overstiger indeståendet på kontohaverens Afviklingskon-

to umiddelbart forud for den pågældende afvikling, er Nationalbanken bemyndiget til, forud for den 

enkelte afvikling, at debitere kontohaverens foliokonto (settlement account) et beløb svarende til 

differencen og overføre beløbet til Afviklingskontoen. Hvis der på foliokontoen (settlement account) 

ikke er dækning for hele differencebeløbet, debiteres alene det til rådighed værende beløb.  



Intradag-lån til brug for afviklingen 

Hvis kontohaverens opgjorte Forecast i forbindelse med en afvikling i Sum- og Intradagclearingen 

til brug for Betalingsafviklingen overstiger indestående på kontohaverens Afviklingskonto (inklusi-

ve et evt. indestående på foliokontoen (settlement account) overført til Afviklingskontoen, jf. oven-

for) forud for den pågældende afvikling, er Nationalbanken bemyndiget til at debitere kontohave-

rens foliokonto (loan account) et beløb svarende til differencen (optagelse af intradag-lån) mod 

sikkerhed i belåningsværdien af aktiver på kontohaverens collateralliste. Låneprovenuet krediteres 

kontohaverens foliokonto (settlement account) og overføres herefter til Afviklingskontoen til brug 

for registrering af kontohaverens nettoposition.  

6. Låntagning under sikkerhedsretten til brug for Sum- og Intradagclearingen 

a) Låntagning under sikkerhedsretten kl. 09.00, kl. 12.00 og kl. 14.00 

Hvis differencebeløbet, jf. afsnit 5, overstiger den samlede belåningsværdi af kontohaverens sik-

kerhed til brug for intradag-lån og kreditline til Straksclearingen, jf. "Bestemmelser for sikkerheds-

stillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15, fratrukket udestående kre-

ditline til Straksclearingen og udestående intradag-lån, er Nationalbanken, hvis kontohaver har 

indgået aftale med Nationalbanken om anvendelse af sikkerhedsret, bemyndiget til i forbindelse 

med afvikling i Sum- og Intradagclearingen kl. 09.00, kl. 12.00 og kl. 14.00 at effektuere låntagning 

under sikkerhedsretten og anmode VP Securities A/S om at registrere pant i fondsaktiverne i kon-

tohaverens sikkerhedsretsdepot/-depoter for et beløb svarende til den udækkede del af differen-

cebeløbet. Er der kun dækning for en del af det ovenfor nævnte beløb, registreres alene panteret 

for det beløb, der er dækning for. Låneprovenuet i forbindelse med optagelse af lån under sikker-

hedsretten krediteres Afviklingskontoen. 

b) Låntagning under sikkerhedsretten kl. 01.30, kl. 03.00 og kl. 06.00 

Efter afviklingen i VP-afviklingsblok 20 registrerer VP Securities A/S pant i kontohaverens fondsak-

tiver under sikkerhedsretten op til det beløb, som kontohaveren i VP Securities A/S' systemer har 

anført som maksimum for sikkerhedsret ("mest mulig sikkerhedsret"). Belåningsværdien af sikker-

hedsretten registreres på kontohaverens collateralliste som allerede optaget, men ubrugt sikker-

hedsret.  

7. Maksimum for trækningsadgang i forbindelse med ordinære afviklinger 

Kontohaverens maksimum for trækningsadgang i forbindelse med de enkelte afviklinger i Sum- og 

Intradagclearingen svarer til kontohaverens indestående på Afviklingskontoen på tidspunktet for 

Nationalbankens modtagelse af "Liquidity Lock Request" fra Finans Danmark forud for den enkelte 

afvikling.  

Forud for en afvikling i Sum- og/eller Intradagclearingen og efter modtagelse af " Liquidity Lock 

Request" fra Finans Danmark giver Nationalbanken meddelelse til Finans Danmark om maksimum 

for kontohaverens trækningsadgang til brug for Betalingsafviklingen.  



8. Maksimum for trækningsadgang i forbindelse med ekstraordinær afvikling i 
Sumclearingen 

Nationalbanken giver gennem Kronos2 kontohaveren adgang til oplysning om det tidspunkt, på 

hvilket kontohaverens indestående på Afviklingskontoen er maksimum for kontohaverens træk-

ningsadgang i forbindelse med ekstraordinær afvikling. 

9. Registrering af nettoposition 

Registrering af kontohaverens nettoposition i Sum- og Intradagclearingen i danske kroner sker i 

forbindelse med følgende ordinære afviklinger: 

Sum- og Intradagclearingen kl. 01.30 

Sumclearingen kl. 06.00 første ekspeditionsdag efter en banklukkedag 

Intradagclearingen kl. 09.00 

Intradagclearingen kl. 12.00 samt 

Intradagclearingen kl. 14.00. 

Er Sumclearingen ikke afsluttet kl. 01.30, kan den gennemføres kl. 03.00, kl. 06.00, kl. 09.00, kl. 

12.00 eller kl. 14.00. Er Intradagclearingen ikke afsluttet kl. 01.30, kan den gennemføres kl. 06.00, 

kl. 09.00, kl. 12.00 eller kl. 14.00. 

Ud over ovennævnte ordinære afviklinger kan der mellem Finans Danmark og Nationalbanken 

træffes aftale om ekstraordinær afvikling i Sumclearingen. 

Nationalbanken registrerer kontohaverens nettoposition på dennes Afviklingskonto, når Finans 

Danmarks meddelelse om kontohaverens nettoposition ved afslutning af en afvikling er kommet 

frem til Nationalbanken. Registrering af kontohaverens nettoposition i en afvikling er først sket, 

når registrering af samtlige nettopositioner i afviklingen har fundet sted. 

10. Sikkerhed i indestående på Afviklingskontoen 

Afviklingskontoen og det på kontoen indestående beløb er spærret i tidsrummet fra Nationalban-

kens modtagelse af "Liquidity Lock Request" fra Finans Danmark og Nationalbankens meddelelse 

til Finans Danmark om maksimum for kontohaverens trækningsadgang i afviklingen, og indtil kon-

tohaverens nettoposition ved afslutning af en afvikling er opgjort og registreret på Afviklingskon-

toen og Nationalbankens modtagelse af "Liquidity Unlock Request" fra Finans Danmark. Spærrin-

gen medfører, at kontohaveren ikke har dispositionsret over Afviklingskontoen. 



Spærringen er til sikring af kontohaverens forpligtelser over for Nationalbanken, som følger af 

Nationalbankens meddelelse til Finans Danmark om maksimum for kontohaverens trækningsad-

gang i afviklingen. 

11. Tømning af Afviklingskontoen  

Nationalbanken tømmer kontohaverens Afviklingskonto ved overførsel af det på overførselstids-

punktet indestående beløb til kontohaverens foliokonto (settlement account) i umiddelbar fort-

sættelse af registrering af kontohaverens nettoposition, efter at hver afvikling i Sum- og Intradag-

clearingen er gennemført, og Nationalbankens modtagelse af "Liquidity Unlock Request" fra Finans 

Danmark. Uanset om afviklingen er gennemført, tømmer Nationalbanken kontohaverens Afvik-

lingskonto kl. 15.00. 

12. Rente  

Afviklingskontoen er uforrentet. 

13. Andre bestemmelser 

Der henvises i øvrigt til "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsaf-

vikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

14. Ikrafttræden 

Disse bestemmelser træder i kraft med virkning fra 20. august 2018 og erstatter "Bestemmelser for 

afviklingskonto til brug for detailbetalinger i danske kroner i Danmarks Nationalbank" af  

1. november 2017. 

 

 

København, 1. august 2018  

Danmarks Nationalbank 

  



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

Anmodning om afviklingskonto til brug for Sum- og Intradagclearin-

gen i danske kroner i Danmarks Nationalbank 

Undertegnede anmoder hermed om oprettelse af en afviklingskonto til brug for Sum- og Intradag-

clearingen i danske kroner i Nationalbanken. 

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

ser for afviklingskonto til brug for Sum- og Intradagclearingen i danske kroner i Danmarks Natio-

nalbank". 

Kontohavers navn:  ___________________________________________________________________ 

Foliokontonummer: 

Settlement account:  ___________________________________________________________________ 

Loan account:  ___________________________________________________________________ 

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

prøve på de tegningsberettigedes underskrifter. 

Dato:  ________________________  ____________________________________________________ 

Tegningsberettigedes underskrifter 



Bestemmelser for afviklingskonto til brug for 
Straksclearingen i danske kroner i Danmarks 
Nationalbank 

Bestemmelser for afviklingskonto til brug for Straksclearingen i danske kroner (Afviklingskontoen) i 

Danmarks Nationalbank finder anvendelse på enhver betalingsafvikling i Nationalbanken i forbin-

delse med Straksclearingen i danske kroner (Betalingsafviklingen) på vilkår, som fremgår af den 

mellem Finans Danmark og Nationalbanken til enhver tid indgåede aftale.  

Afsnit 7 gælder alene for de deltagere i Straksclearingen, der har indgået aftale med National-

banken om anvendelse af sikkerhedsret, jf. "Bestemmelser for anvendelse af sikkerhedsret i Dan-

marks Nationalbank". 

1. Adgang til Betalingsafviklingen  

Deltagere i Betalingsafviklingen skal være godkendt af Finans Danmark og Nationalbanken. 

Det er en betingelse for Nationalbankens godkendelse, at deltageren fører en foliokonto og en 

Afviklingskonto i Nationalbanken. 

2. Oprettelse af Afviklingskontoen   

Oprettelse af en Afviklingskonto sker efter skriftlig anmodning til Nationalbanken ved at anvende 

formularen "Anmodning om afviklingskonto til brug for Straksclearingen i danske kroner i Dan-

marks Nationalbank". 

3. Ophør af Afviklingskontoen  

Nationalbanken er til enhver tid berettiget til at bringe Afviklingskontoen til ophør uden varsel. 

Kontohaveren er berettiget til at bringe sin Afviklingskonto til ophør på betingelse af, at alle for-

pligtelser, der er opstået som følge af Afviklingskontoens anvendelse, er opfyldt, samt at enhver 

forpligtelse over for Nationalbanken, der følger af Nationalbankens til enhver tid afgivne medde-

lelse til Finans Danmark om maksimum for kontohaverens trækningsadgang i Straksclearingen, er 

indfriet. 

4. Transaktioner 

Transaktioner af enhver art på Afviklingskontoen sker i kontohaverens navn. 



Afviklingskontoen kan kun anvendes til transaktioner i danske kroner.  

På Afviklingskontoen kan alene foretages følgende transaktioner: 

• overførsel fra kontohaverens foliokonto til Afviklingskontoen, jf. afsnit 6 og 8 

• overførsel fra Afviklingskontoen til kontohaverens foliokonto (settlement account) 

• overførsel fra Afviklingskontoen til kontohaverens øvrige afviklingskonti 

• overførsel fra kontohaverens øvrige afviklingskonti til Afviklingskontoen 

• registrering af kontohaverens nettoposition i Straksclearingen i danske kroner, jf. afsnit 8 

• tømning af Afviklingskontoen, jf. afsnit 11. 

 

Træk på Afviklingskontoen kan kun gennemføres, hvis der er dækning på den. 

5. Kreditline til Straksclearingen  

En kontohaver, der deltager i Straksclearingen, skal hos Nets vælge det beløb, kontohaveren øn-

sker at stille til rådighed for Straksclearingen justeret for kontohaverens nettoposition ("Straks-

clearingreglen").   

Nationalbanken afgiver efter anmodning fra Finans Danmark en kreditline til Straksclearingen over 

for Finans Danmark til brug for Straksclearingen. Finans Danmark anmoder løbende om op- og 

nedskrivning af kreditlinen til Straksclearingen. Kreditlinen baseres på den af deltageren valgte 

Straksclearingregel i Nets og er udtryk for et maksimum for kontohaverens trækningsadgang til 

brug for Straksclearingen.  

Kontohaveren stiller sikkerhed for kontohaverens forpligtelser over for Nationalbanken som følger 

af den af Nationalbanken over for Finans Danmark afgivne kreditline til Straksclearingen, som an-

ført nedenfor under afsnit 6 og 7.   

Hvis der kun er delvis dækning for den kreditline til Straksclearingen, som Finans Danmark anmo-

der om, herunder løbende opskrivninger af kreditlinen, på kontohaverens collateralliste, jf. "Be-

stemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15, 

afgives alene en kreditline til Straksclearingen svarende til det beløb, der er dækning for. 

Umiddelbart efter registrering af kontohaverens nettoposition i forbindelse med en afvikling i 

Straksclearingen nedskrives en afgivet kreditline til Straksclearingen med et beløb svarende til 

nettopositionen, hvis nettopositionen er negativ. Den nedskrevne kreditline bortfalder ved medde-

lelse om en ny kreditline fra Nationalbanken til Finans Danmark.   



6. Sikkerhed for kreditline til Straksclearingen    

Den til enhver tid af Nationalbanken afgivne kreditline til Straksclearingen sker mod sikkerhed i 

kontohaverens aktiver på kontohaverens collateralliste, jf. "Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for 

kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15.   

Hvis den kreditline til Straksclearingen, som Finans Danmark til enhver tid anmoder om, herunder 

løbende opskrivninger af kreditlinen, overstiger den samlede belåningsværdi af kontohaverens 

sikkerhed til brug for intradag-lån og kreditline til Straksclearingen, jf. "Bestemmelser for sikker-

hedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15, fratrukket udestående 

intradag-lån, er Nationalbanken bemyndiget til at debitere kontohaverens foliokonto (settlement 

account) et eventuelt indestående beløb svarende til den udækkede del af kreditlinen. Beløbet 

overføres til kontohaverens foliokonto (loan account) til nedbringelse af optaget intradag-lån, 

hvorved de tilgængelige sikkerheder på kontohaverens collateralliste forøges tilsvarende. Et even-

tuelt overskydende beløb overføres til den pantsatte pengekonto.  

Indestående på Afviklingskontoen medgår ikke i beregningen af den kreditline til Straksclearingen, 

som Nationalbanken afgiver over for Finans Danmark. 

7. Låntagning under sikkerhedsretten til brug for kreditline til Straksclearingen 

a) Låntagning under sikkerhedsretten fra kl. 06.30 til kl. 15.00 

Hvis den kreditline til Straksclearingen, som Finans Danmark til enhver tid anmoder om, herunder 

løbende opskrivninger af kreditlinen, overstiger den samlede belåningsværdi af kontohaverens 

sikkerhed til brug for intradag-lån og kreditline til Straksclearingen, jf. "Bestemmelser for sikker-

hedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15, også efter debitering af 

kontohaverens foliokonto (settlement account) og overførsel til kontohaverens loan account og 

pantsatte pengekonto, jf. afsnit 6, er Nationalbanken i tidsrummet fra kl. 06.30 til kl. 15.00, hvis 

kontohaveren har indgået aftale med Nationalbanken om anvendelse af sikkerhedsret, bemyndi-

get til at effektuere låntagning under sikkerhedsretten og anmode VP Securities A/S om at regi-

strere panteret i fondsaktiverne i kontohaverens sikkerhedsretsdepot/-depoter for et beløb sva-

rende til den udækkede del af den kreditline, som Finans Danmark har anmodet om. Er der kun 

dækning for en del af det ovenfor nævnte beløb, registreres alene panteret for det beløb, der er 

dækning for. 

Belåningsværdien af de fondsaktiver, der er registreret pant i, som herefter registreres på konto-

haverens collateralliste, anvendes først til den næstkommende kreditline til Straksclearingen. 

b) Låntagning under sikkerhedsretten efter VP-afviklingsblok 20 

Efter afviklingen af VP afviklingsblok 20 registrerer VP Securities A/S pant i kontohaverens fondsak-

tiver under sikkerhedsretten for det beløb, der ligger ud over det loft, som kontohaveren i VP Se-

curities A/S' systemer har anført til brug udelukkende for VP-afviklingen ("mest mulig sikkerheds-

ret"). Belåningsværdien af sikkerhedsretten registreres på kontohaverens collateralliste som alle-

rede optaget, men ubrugt sikkerhedsret. 



8. Registrering af kontohaverens nettoposition og låntagning til brug for afvikling 
af bogføringsposter i Straksclearingen  

Registrering af kontohaverens nettoposition i Straksclearingen i danske kroner sker på de af Fi-

nans Danmark til enhver tid fastsatte tidspunkter. Afviklingstidspunkterne er kl. 00.50, kl. 05.20, kl. 

08.20, kl. 11.20, kl. 13.20 samt kl. 14.30.  

a) Nationalbankens overførsel fra den pantsatte pengekonto og foliokonto (settlement account) 

Hvis kontohaverens nettoposition er negativ, og der ikke er tilstrækkelige midler på Afviklingskon-

toen, anvendes et evt. indestående på den pantsatte pengekonto til hel eller delvis dækning af 

kontohaverens nettoposition. Overstiger kontohaverens negative nettoposition summen af inde-

stående på Afviklingskontoen og på den pantsatte pengekonto, er Nationalbanken bemyndiget til 

at debitere kontohaverens foliokonto (settlement account) et beløb svarende til differencen og 

overføre beløbet til Afviklingskontoen. Hvis der på den pantsatte pengekonto henholdsvis på fo-

liokontoen (settlement account) ikke er dækning for hele differencebeløbet, debiteres alene det til 

rådighed værende beløb.  

b) Intradag-lån til brug for afviklingen 

Hvis kontohaverens negative nettoposition overstiger indestående på Afviklingskontoen, efter 

overførslen fra foliokontoen (settlement account), som beskrevet ovenfor, samt indestående på 

den pantsatte pengekonto, er Nationalbanken bemyndiget til at debitere kontohaverens foliokon-

to (loan account) et beløb svarende til differencen (optagelse af intradag-lån). Intradag-lånet ydes 

mod sikkerhed i kontohaverens effekter på collaterallisten. Låneprovenuet krediteres kontohave-

rens foliokonto (settlement account) og overføres umiddelbart herefter til Afviklingskontoen til 

brug for bogføring af kontohaverens nettoposition.  

Umiddelbart efter Nationalbankens modtagelse og godkendelse af bogføringsposterne fra Finans 

Danmark og registrering af kontohaverens nettoposition nedskriver Nationalbanken kreditlinen til 

Straksclearingen til Finans Danmark med et beløb svarende til kontohaverens nettoposition, hvis 

nettopositionen er negativ.  

Nationalbanken registrerer kontohaverens nettoposition på dennes Afviklingskonto, når Finans 

Danmarks meddelelse om kontohaverens nettoposition ved afslutning af en afvikling er kommet 

frem til Nationalbanken. Registrering af kontohaverens nettoposition i en afvikling er først sket, 

når registrering af samtlige nettopositioner i afviklingen har fundet sted. 

9. Tømning af Afviklingskontoen 

Nationalbanken tømmer kontohaverens Afviklingskonto ved overførsel af det på overførselstids-

punktet indestående beløb til kontohaverens foliokonto (settlement account) i umiddelbar fort-

sættelse af, at registrering af kontohaverens nettopositioner i de enkelte afviklinger i Straksclea-

ringen er gennemført. Uanset om afviklingen er gennemført, tømmer Nationalbanken kontohave-

rens Afviklingskonto kl. 15.30.   



10. Rente  

Afviklingskontoen er uforrentet. 

11. Andre bestemmelser 

Der henvises i øvrigt til "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsaf-

vikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

12. Ikrafttræden 

Disse bestemmelser træder i kraft med virkning fra 20. august 2018 og erstatter "Bestemmelser for 

afviklingskonto til brug for detailbetalinger i danske kroner i Danmarks Nationalbank" af 1. no-

vember 2017. 

 

 

København, 1. august 2018  

Danmarks Nationalbank 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Anmodning om afviklingskonto til brug for Straksclearingen i danske 

kroner i Danmarks Nationalbank 

Undertegnede anmoder hermed om oprettelse af en afviklingskonto til brug for Straksclearingen i 

danske kroner i Nationalbanken. 

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

ser for afviklingskonto til brug for Straksclearingen i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

Kontohavers navn:  ___________________________________________________________________ 

Foliokontonummer: 

Settlement account:   ___________________________________________________________________  

Loan account:  ___________________________________________________________________ 

 

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

prøve på de tegningsberettigedes underskrifter. 

 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter 

 

 

 



Bestemmelser for pantsat pengekonto til brug 
for Straksclearingen i danske kroner i Dan-
marks Nationalbank 

Bestemmelser for pantsat pengekonto til brug for Straksclearingen i danske kroner i Danmarks 

Nationalbank finder anvendelse for kontohavere, der deltager i Straksclearingen, og anvendes til 

brug for sikkerhedsstillelse for kontohavers forpligtelser over for Nationalbanken, som følger af 

Nationalbankens til enhver tid afgivne kreditline til Finans Danmark til brug for kontohaverens 

trækningsadgang i Straksclearingen. 

1. Oprettelse af pantsat pengekonto    

For kontohavere, der deltager i Straksclearingen i danske kroner i Danmarks Nationalbank, opret-

ter Nationalbanken en konto i den pågældende kontohavers navn, der pantsættes til Nationalban-

ken ("pantsat pengekonto"). 

2. Ophør af pantsat pengekonto   

Den pantsatte pengekonto er en forudsætning for at deltage i Kronos2 og kan alene bringes til 

ophør, hvis kontohaverens foliokonto bringes til ophør, og kontohaveren, hvis denne er pengepo-

litisk modpart, ikke længere har adgang til de pengepolitiske instrumenter, jf. afsnit 3 i "Bestem-

melser for foliokonto i Danmarks Nationalbank". 

3. Transaktioner  

Transaktioner af enhver art på den pantsatte pengekonto sker i kontohaverens navn. 

Den pantsatte pengekonto kan kun anvendes til transaktioner i danske kroner.  

På den pantsatte pengekonto kan alene foretages følgende transaktioner: 

• overførsel fra kontohaverens foliokonto til den pantsatte pengekonto, jf. afsnit 4, på Natio-

nalbankens foranledning 

• debitering til brug for registrering af en negativ nettoposition i Straksclearingen, hvis der ik-

ke er tilstrækkelige midler på afviklingskontoen, jf. afsnit 5 

• overførsel til den pantsatte pengekonto af provenu ved tilbagekøb, indfrielse eller salg af 

indskudsbeviser, jf. afsnit 8 

• overførsel fra den pantsatte pengekonto til kontohaverens indskudsbeviskonto ved konver-

tering til indskudsbeviser, jf. afsnit 8 



• overførsel fra kontohaverens pantsatte pengekonto til kontohaverens foliokonto (settle-

ment account) efter forudgående accept fra Nationalbanken som panthaver og på Natio-

nalbankens foranledning, jf. afsnit 9. 

4. Overførsel fra foliokonto  

Overførsel til den pantsatte pengekonto fra kontohaverens foliokonto finder alene sted på Natio-

nalbankens foranledning i forbindelse med, at Nationalbanken modtager en anmodning fra Finans 

Danmark om en kreditline, herunder løbende opskrivninger af kreditlinen, til Straksclearingen, som 

overstiger den samlede belåningsværdi af kontohaverens sikkerhed til brug for intradag-lån og 

kreditline til Straksclearingen, jf. "Bestemmelser for afviklingskonto til brug for Straksclearingen i 

danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 6, fratrukket udestående intradag-lån og kreditline 

til Straksclearingen.   

5. Afregning af kontohavers nettoposition i Straksclearingen 

Hvis kontohaverens nettoposition i Straksclearingen er negativ, og der ikke er tilstrækkelige midler 

på kontohavers afviklingskonto til brug for Straksclearingen, anvender Nationalbanken et indestå-

ende på kontohaverens pantsatte pengekonto til hel eller delvis inddækning af pantsætters nega-

tive nettopositioner i Straksclearingen, jf. "Bestemmelser for afviklingskonto til brug for Straksclea-

ringen i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 8.  

6. Pantsætning af pengekontoen  

Pengekontoen og det til enhver tid indestående på kontoen er pantsat til Nationalbanken til sik-

kerhed for kontohaverens forpligtelser over for Nationalbanken, som følger af Nationalbankens til 

enhver tid afgivne kreditline til Finans Danmark til brug for kontohaverens trækningsadgang i 

Straksclearingen.   

Kontohaveren pantsætter pengekontoen og det til enhver tid indestående på denne konto til Na-

tionalbanken ved at underskrive "Pantsætningserklæring for kreditline til brug for Straksclearingen 

i danske kroner – pantsætning af pengekontoen", der sendes til Nationalbanken, vedlagt doku-

mentation for LEI-koden. 

7. Konvertering til indskudsbeviser  

Indestående på den pantsatte pengekonto indgår i beregningen af, om de pengepolitiske mod-

parters samlede folioramme er overskredet, jf. "Bestemmelser for foliokonto i Danmarks National-

bank" afsnit 9. 



8. Afregning af tilbagekøb, indfrielse samt kontohavers salg af indskudsbeviser 

Provenuet ved tilbagekøb, indfrielse samt kontohavers salg af indskudsbeviser overføres til den 

pantsatte pengekonto i de i afsnit 4 i "Bestemmelser for indskudsbeviser i Danmarks Nationalbank" 

nævnte situationer. 

9. Nedbringelse af indestående på den pantsatte pengekonto 

Forudsat at dækningskontrollen i afsnit 14 i "Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i dan-

ske kroner i Danmarks Nationalbank" er opfyldt, er Nationalbanken til enhver tid bemyndiget til at 

nedbringe indestående på den pantsatte pengekonto og overføre beløbet til kontohavers folio-

konto (settlement account), herunder til brug for betalingsafvikling.   

10. Rente  

Den pantsatte pengekonto er uforrentet.  

Indestående på den pantsatte pengekonto kl. 15.30 indgår i opgørelsen af deltagerens foliolikvidi-

tet, som forrentes med foliorenten og tilskrives deltagerens foliokonto, jf. "Bestemmelser for folio-

konto i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 8. 

Indeståendet på den pantsatte pengekonto kl. 15.30 vil desuden indgå i beregningen af pengepo-

litiske modparters maksimale indskud, jf. "Bestemmelser for foliokonto i Danmarks Nationalbank" 

afsnit 9. 

11. Andre bestemmelser 

Der henvises i øvrigt til "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsaf-

vikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

12. Ikrafttræden 

Disse bestemmelser træder i kraft med virkning fra 20. august 2018 

 

 

København, 1. august 2018  

Danmarks Nationalbank 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Pantsætningserklæring for kreditline til brug for Straksclearingen i 

danske kroner – pantsætning af pengekontoen  

Pantsætters navn:  ___________________________________________________________________ 

Pantsætters adresse:  ___________________________________________________________________ 

Pantsætters LEI-kode:   ___________________________________________________________________ 

 

Pantsætter, der er registreret kontohaver til pengekonto til brug for Straksclearingen i danske 

kroner i Danmarks Nationalbank, kontonummer ________________________ ("Pengekontoen"), pant-

sætter herved Pengekontoen samt det til enhver tid på Pengekontoen registrerede indestående til 

Danmarks Nationalbank til sikkerhed for Nationalbankens krav på os, som følger af Nationalban-

kens til enhver tid afgivne kreditline til Finans Danmark, der angiver maksimum for vores træk-

ningsadgang i Straksclearingen (kreditline til Straksclearingen).  

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

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

begrænsede rettigheder eller rettigheder i øvrigt. 

Danmarks Nationalbank anvender et indestående på Pengekontoen til inddækning af pantsætters 

negative nettopositioner i Straksclearingen, i det omfang der ikke er tilstrækkelige midler på pant-

sætters afviklingskonto til brug for Straksclearingen, når Finans Danmarks meddelelse om pant-

sætters nettoposition ved afslutningen af en afvikling er kommet frem til Nationalbanken. 

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. 

Undertegnede er bekendt med og tiltræder ved sin underskrift på denne pantsætning "Bestem-

melser for afviklingskonto til brug for Straksclearingen i danske kroner i Danmarks Nationalbank" 

og "Bestemmelser for pantsat pengekonto til brug for Straksclearingen i danske kroner i Danmarks 

Nationalbank". 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter 



Bestemmelser for VP-afviklingskonto til brug 
for handelstransaktioner i danske kroner i 
Danmarks Nationalbank  

Bestemmelser for afviklingskonto for handelstransaktioner i danske kroner i Danmarks National-

bank (Afviklingskontoen) finder anvendelse i forbindelse med enhver betalingsafvikling i National-

banken i VP-afviklingsblokke vedrørende handelstransaktioner, inklusive emissioner, som er omfat-

tet af VP Securities A/S' clearing- og afviklingssystem (Betalingsafviklingen). Betalingsafviklingen 

finder sted på de vilkår, som fremgår af den mellem VP Securities A/S og Nationalbanken til enhver 

tid indgåede afviklingsaftale.  

1. Adgang til betalingsafvikling i forbindelse med handelstransaktioner 

Deltagere i Betalingsafviklingen skal være godkendt af VP Securities A/S og Nationalbanken. 

Det er en betingelse for Nationalbankens godkendelse, at deltageren fører en foliokonto og en 

Afviklingskonto i Nationalbanken. 

2. Oprettelse af Afviklingskonto  

Oprettelse af en Afviklingskonto sker efter skriftlig anmodning til Nationalbanken ved at anvende 

formularen "Anmodning om VP-afviklingskonto til brug for handelstransaktioner i danske kroner i 

Danmarks Nationalbank". 

3. Ophør af Afviklingskontoen  

Nationalbanken er til enhver tid berettiget til at bringe Afviklingskontoen til ophør uden varsel. 

Kontohaveren er berettiget til at bringe sin Afviklingskonto til ophør på betingelse af, at alle for-

pligtelser, der er opstået som følge af Afviklingskontoens anvendelse, er opfyldt. 

4. Transaktioner  

Transaktioner af enhver art på Afviklingskontoen sker i kontohaverens navn. 

Afviklingskontoen kan kun anvendes til transaktioner i danske kroner.  

På Afviklingskontoen kan alene foretages følgende transaktioner: 



• overførsel fra kontohaverens foliokonto til Afviklingskontoen, jf. afsnit 5 og 7 

• overførsel fra Afviklingskontoen til kontohaverens foliokonto (settlement account) med re-

spekt af Nationalbankens sikkerhed i Afviklingskontoen, jf. afsnit 9 

• overførsel fra Afviklingskontoen til kontohaverens øvrige afviklingskonti, bortset fra CLS-

afviklingskontoen, med respekt af Nationalbankens sikkerhed i Afviklingskontoen, jf. afsnit 9 

• overførsel fra kontohaverens øvrige afviklingskonti, bortset fra CLS-afviklingskontoen, til Af-

viklingskontoen 

• registrering af kontohaverens nettoposition i afviklingsblokke vedrørende handelstransakti-

oner, jf. afsnit 8, samt 

• tømning af Afviklingskontoen, jf. afsnit 10. 

 

Træk på Afviklingskontoen kan kun gennemføres, hvis der er dækning på den.  

5. Overførsel fra foliokonto  

Kontohaveren kan fra kl. 16.30 til kl. 15.00 via Kronos2 overføre beløb fra sin foliokonto (settle-

ment account) i danske kroner til sin Afviklingskonto. 

6. Maksimum for trækningsadgang 

Kontohaverens maksimum for trækningsadgang i forbindelse med de enkelte VP-afviklingsblokke 

svarer til kontohaverens indestående på Afviklingskontoen på tidspunktet for Nationalbankens 

modtagelse af "Liquidity Lock Request" fra VP Securities A/S forud for den enkelte afviklingsblok. 

Forud for afvikling af en VP-afviklingsblok vedrørende handelstransaktioner giver Nationalbanken, 

efter modtagelse af "Liquidity Lock Request" fra VP Securities A/S, meddelelse til VP Securities A/S 

om maksimum for kontohaverens trækningsadgang til brug for afviklingsblokken.  

7. Kontohavere der har indgået aftale om anvendelse af sikkerhedsret 

For kontohavere, der har indgået aftale med Nationalbanken om at anvende sikkerhedsret, gæl-

der følgende: 

Kontohaverens negative nettoposition i forbindelse med de enkelte VP-afviklingsblokke må ikke 

overstige summen af indestående på kontohaverens Afviklingskonto umiddelbart forud for afvik-

lingsblokken, og belåningsværdien af fondsaktiver i kontohaverens sikkerhedsretsdepot/-depoter, 

hvori der ikke allerede, forud for den pågældende afviklingsblok, er registreret pant under sikker-

hedsretten.  



Pant under sikkerhedsretten registreres i fondsaktiver i kontohaverens sikkerhedsretsdepot/-

depoter som beskrevet i "Bestemmelser for anvendelse af sikkerhedsret i Danmarks Nationalbank" 

afsnit 3. Belåningsværdien af det registrerede pant under sikkerhedsretten, som VP Securities A/S 

meddeler Nationalbanken, indgår herefter på kontohaverens collateralliste, jf. "Bestemmelser for 

sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15. 

Hvis kontohaveren har indgået aftale med Nationalbanken om anvendelse af sikkerhedsret, og 

Nationalbanken fra VP Securities A/S modtager meddelelse om en negativ nettoposition for kon-

tohaveren, som overstiger indeståendet på kontohaverens Afviklingskonto, er Nationalbanken 

bemyndiget til at debitere kontohaverens foliokonto (settlement account) et beløb svarende til 

differencen og overføre beløbet til Afviklingskontoen til brug for afviklingens gennemførelse. Hvis 

der ikke er dækning for hele differencebeløbet på kontohaverens foliokonto (settlement account), 

debiteres alene det til rådighed værende beløb. Hvis kontohaverens negative nettoposition over-

stiger indeståendet på kontohaverens Afviklingskonto (inklusive et evt. indestående på settlement 

account overført til Afviklingskontoen, jf. ovenfor), er Nationalbanken bemyndiget til at debitere 

kontohaverens foliokonto (loan account) et beløb svarende til differencen (optagelse af intradag-

lån) mod sikkerhed i belåningsværdien af aktiver på kontohaverens collateralliste. Låneprovenuet 

krediteres Afviklingskontoen. Der optages alene intradag-lån i det omfang, der er tilstrækkelig 

tilgængelig sikkerhed til rådighed på collaterallisten, jf. "Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for 

kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15. 

8. Registrering af nettoposition (handelstransaktioner) 

Betalingsafvikling i VP-afviklingsblokke sker i følgende afviklingsblokke:  

VP-afviklingsblok 10 (inklusive emissioner) kl. 18.00 

VP-afviklingsblok 20 kl. 00.35 

VP-afviklingsblok 30 kl. 07.05 

VP-afviklingsblok 40 kl. 10.15 og  

VP-afviklingsblok 60 kl. 12.00. 

Nationalbanken registrerer kontohaverens nettoposition på dennes Afviklingskonto, når VP Securi-

ties A/S' meddelelse om kontohaverens nettoposition ved afslutning af en afviklingsblok vedrø-

rende handelstransaktioner er kommet frem til Nationalbanken. Registrering af kontohaverens 

nettoposition i en afviklingsblok er først sket, når registrering af samtlige nettopositioner i afvik-

lingsblokken har fundet sted. 



9. Sikkerhed i indestående på Afviklingskontoen 

Afviklingskontoen og det på kontoen indestående beløb er spærret i tidsrummet fra Nationalban-

kens modtagelse af "Liquidity Lock Request" fra VP Securities A/S og Nationalbankens meddelelse 

til VP Securities A/S om maksimum for kontohaverens trækningsadgang i afviklingsblokken, og 

indtil kontohaverens nettoposition er opgjort og registreret på Afviklingskontoen og Nationalban-

kens modtagelse af "Liquidity Unlock Request" fra VP Securities A/S. Spærringen medfører, at kon-

tohaveren ikke har dispositionsret over kontoen. 

Spærringen er til sikring af kontohaverens forpligtelser over for Nationalbanken, som følger af 

Nationalbankens meddelelse til VP Securities A/S om maksimum for kontohaverens trækningsad-

gang i afviklingsblokken. 

10. Tømning af Afviklingskontoen 

Nationalbanken tømmer kontohaverens Afviklingskonto ved overførsel af det på overførsels-

tidspunktet indestående beløb til kontohaverens foliokonto (settlement account) i umiddelbar fort-

sættelse af, at registrering af kontohaverens nettoposition efter hver afviklingsblok er gennemført 

og Nationalbankens modtagelse af "Liquidity Unlock Request" fra VP Securities A/S. Uanset om afvik-

lingen er gennemført, tømmer Nationalbanken kontohaverens Afviklingskonto kl. 15.00  

11. Rente  

Afviklingskontoen er uforrentet. 

12. Andre bestemmelser 

Der henvises i øvrigt til "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsaf-

vikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank".  

13. Ikrafttræden 

Disse bestemmelser træder i kraft med virkning fra 20. august 2018 og erstatter "Bestemmelser for 

VP-afviklingskonto for handelstransaktioner i danske kroner i Danmarks Nationalbank" af 1. no-

vember 2017. 

 

 

København, 1. august 2018  

Danmarks Nationalbank 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Anmodning om VP-afviklingskonto til brug for handelstransaktioner i 

danske kroner i Danmarks Nationalbank 

Undertegnede anmoder hermed om oprettelse af en VP-afviklingskonto til brug for handelstrans-

aktioner i danske kroner i Danmarks Nationalbank. 

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

ser for VP-afviklingskonto til brug for handelstransaktioner i danske kroner i Danmarks National-

bank". 

Kontohavers navn: _____________________________________________________________ 

Foliokontonummer: 

Settlement account:   ___________________________________________________________________  

Loan account:  ___________________________________________________________________ 

 

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

prøve på de tegningsberettigedes underskrifter. 

 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter 

 

 

 



Bestemmelser for VP-afviklingskonto til brug 
for periodiske kørsler i danske kroner i Dan-
marks Nationalbank 

Bestemmelser for VP-afviklingskonto for periodiske kørsler i danske kroner i Danmarks Nationalbank 

(Afviklingskontoen) finder anvendelse i forbindelse med betalingsafvikling i Nationalbanken i VP-

afviklingsblok 35 vedrørende periodiske kørsler, som omfattes af VP Securities A/S' clearing- og af-

viklingssystem (Betalingsafviklingen). Betalingsafviklingen finder sted på de vilkår, som fremgår af 

den til enhver tid gældende afviklingsaftale mellem VP Securities A/S og Nationalbanken. 

1. Adgang til betalingsafvikling i forbindelse med periodiske kørsler i danske 
kroner  

Deltagere i betalingsafviklingen i forbindelse med periodiske kørsler skal være godkendt af VP 

Securities A/S og Nationalbanken. 

Det er en betingelse for Nationalbankens godkendelse, at deltageren fører en foliokonto og en 

Afviklingskonto i Nationalbanken. 

2. Oprettelse af Afviklingskontoen 

Oprettelse af en Afviklingskonto sker efter skriftlig anmodning til Nationalbanken ved at anvende 

formularen "Anmodning om VP-afviklingskonto til brug for periodiske kørsler i danske kroner i 

Danmarks Nationalbank". 

3. Ophør af Afviklingskontoen  

Nationalbanken er til enhver tid berettiget til at bringe Afviklingskontoen til ophør uden varsel. 

Kontohaveren er berettiget til at bringe Afviklingskontoen til ophør på betingelse af, at alle forplig-

telser, der er opstået som følge af Afviklingskontoens anvendelse, er opfyldt. 

4. Transaktioner  

Transaktioner af enhver art på Afviklingskontoen sker i kontohaverens navn. 

Afviklingskontoen kan kun anvendes til transaktioner i danske kroner.  

På Afviklingskontoen kan alene foretages følgende transaktioner: 



• overførsel fra kontohaverens foliokonto til Afviklingskontoen, jf. afsnit 5 

• overførsel fra Afviklingskontoen til kontohaverens foliokonto (settlement account)med re-

spekt af Nationalbankens sikkerhed i Afviklingskontoen, jf. afsnit 8 

• overførsel fra Afviklingskontoen til kontohaverens øvrige afviklingskonti med respekt af Na-

tionalbankens sikkerhed i Afviklingskontoen, jf. afsnit 8 

• overførsel fra kontohaverens øvrige afviklingskonti til Afviklingskontoen 

• registrering af kontohaverens nettoposition i VP-afviklingsblokke vedrørende periodiske 

kørsler, jf. afsnit 7, samt 

• tømning af Afviklingskontoen, jf. afsnit 9. 

 

Træk på Afviklingskontoen kan kun gennemføres, hvis der er dækning på den. 

5. Overførsel fra foliokonto  

Kontohaveren kan fra kl. 16.30  til kl. 15.00 via Kronos2 overføre beløb fra sin foliokonto (settle-

ment account) i danske kroner til sin Afviklingskonto. 

6. Maksimum for trækningsadgang 

Kontohaverens maksimum for trækningsadgang i forbindelse med VP-afviklingsblok 35 vedrøren-

de periodiske kørsler i danske kroner svarer til kontohaverens indestående på Afviklingskontoen 

på tidspunktet for Nationalbankens modtagelse af "Liquidity Lock Request" fra VP Securities A/S 

forud for afviklingsblokken. 

Forud for afvikling af VP-afviklingsblok 35 kl. 9.15 vedrørende periodiske kørsler giver National-

banken, efter modtagelse af "Liquidity Lock Request" fra VP Securities A/S, meddelelse til VP Secu-

rities A/S om maksimum for kontohaverens trækningsadgang i afviklingsblokken. 

Ud over afviklingsblok 35 kan VP Securities A/S beslutte at gennemføre VP-afviklingsblok 85.  

7. Registrering af nettoposition 

Nationalbanken registrerer kontohaverens nettoposition på dennes Afviklingskonto, når VP Securi-

ties A/S' meddelelse om kontohaverens nettoposition ved afslutning af VP-afviklingsblokke vedrø-

rende periodiske kørsler i danske kroner er kommet frem til Nationalbanken. Registrering af kon-

tohaverens nettoposition i en afviklingsblok er først sket, når registrering af samtlige nettopositio-

ner i afviklingsblokken har fundet sted. 



8. Sikkerhed i indestående på Afviklingskontoen 

Afviklingskontoen og det på kontoen indestående beløb er spærret i tidsrummet fra National-

bankens modtagelse af "Liquidity Lock Request" fra VP Securities A/S og Nationalbankens med-

delelse til VP Securities A/S om maksimum for kontohaverens trækningsadgang i afviklingsblokken, 

og indtil kontohaverens nettoposition ved afslutning af en afvikling er opgjort og registreret på kon-

toen og Nationalbankens modtagelse af "Liquidity Unlock Request" fra VP Securities A/S. Spærringen 

medfører, at kontohaveren ikke har dispositionsret over Afviklingskontoen.  

Spærringen er til sikring af kontohaverens forpligtelser over for Nationalbanken, som følger af 

Nationalbankens meddelelse til VP Securities A/S om maksimum for kontohaverens trækningsad-

gang i afviklingsblokken. 

9. Tømning af Afviklingskontoen 

Nationalbanken tømmer kontohaverens Afviklingskonto ved overførsel af det på overførselstids-

punktet indestående beløb til kontohaverens foliokonto (settlement account) i umiddelbar fort-

sættelse af, at registrering af kontohaverens nettoposition efter afviklingsblokken er gennemført, 

og Nationalbankens modtagelse af "Liquidity Unlock Request" fra VP Securities A/S. Uanset om 

afviklingen er gennemført, tømmer Nationalbanken kontohaverens Afviklingskonto kl. 15.00. 

10. Rente  

Afviklingskontoen er uforrentet. 

11. Andre bestemmelser 

Der henvises i øvrigt til "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsaf-

vikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

12. Ikrafttræden 

Disse bestemmelser træder i kraft med virkning fra 20. august 2018 og erstatter "Bestemmelser for 

VP-afviklingskonto for periodiske kørsler i danske kroner i Danmarks Nationalbank" af 1. november 

2017. 

 

København, 1. august 2018  

Danmarks Nationalbank 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Anmodning om VP-afviklingskonto til brug for periodiske kørsler i 

danske kroner i Danmarks Nationalbank 

Undertegnede anmoder hermed om oprettelse af en VP-afviklingskonto til brug for periodiske 

kørsler i danske kroner i Danmarks Nationalbank. 

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

ser for VP-afviklingskonto til brug for periodiske kørsler i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

Kontohavers navn:  ___________________________________________________________________ 

Foliokontonummer: 

Settlement account:   ___________________________________________________________________  

Loan account:  ___________________________________________________________________ 

 

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

prøve på de tegningsberettigedes underskrifter. 

 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter 

  

 



Bestemmelser for anvendelse af sikkerhedsret i 
Danmarks Nationalbank 

Bestemmelser for anvendelse af sikkerhedsret i Danmarks Nationalbank finder anvendelse i for-

bindelse med optagelse af lån, som skal være inddækket ved afslutningen af Nationalbankens 

pengepolitiske døgn (intradag-lån). 

1. Adgang til anvendelse af sikkerhedsret  

Nationalbanken giver kontohavere, der har indgået en sikkerhedsretsaftale med Nationalbanken (i 

det følgende benævnt Sikkerhedsretsaftale), adgang til at anvende sikkerhedsret.  

2. Anvendelse af sikkerhedsretten  

Anvendelse af sikkerhedsret indebærer, at VP Securities A/S til fordel for Nationalbanken registre-

rer pant i fondsaktiver tilhørende kontohaveren, registreret på konti i VP Securities A/S, omfattet 

af Sikkerhedsretsaftalen indgået mellem kontohaveren og Nationalbanken. Et beløb svarende til 

belåningsværdien af fondsaktiverne registreres på kontohaverens collateralliste, jf. "Bestemmelser 

for sikkerhedsstillelse for kredit i danske 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.  

Sikkerhedsretsaftalen indgået mellem kontohaveren og Nationalbanken omfatter en eller flere 

konti i VP Securities A/S (i det følgende benævnt Sikkerhedsretsdepot).  

For kontohavere, der udsteder RO'er, SDO'er eller SDRO'er, hvor løbetiden er kortere end de bag-

vedliggende lån, gælder, at kontohaveren ikke må placere obligationer udstedt af kontohaveren i 

forbindelse med en refinansieringsauktion (nyudstedte obligationer) i Sikkerhedsretsdepotet tidli-

gere end den sidste ekspeditionsdag før det afviklingsdøgn, hvor de udløbne obligationer indfries. 

Det samme gælder værdipapirer, som udsteder har erhvervet for provenuet ved salg af de nyud-

stedte obligationer. 

3. Registrering af pant under sikkerhedsretten i forbindelse med Betalingsafvik-
lingen i VP-afviklingsblokke vedrørende handelstransaktioner (inklusive emissi-
oner)  

Ved afslutningen af VP-afviklingsblokken registrerer VP Securities A/S på vegne af Nationalbanken 

pant under sikkerhedsretten i kontohaverens fondsaktiver omfattet af Sikkerhedsretsaftalen for et 

beløb svarende til kontohaverens negative nettoposition i den pågældende afvikling.  



Er belåningsværdien af fondsaktiver i Sikkerhedsretsdepotet, hvori der ikke allerede er registreret 

pant under sikkerhedsretten, mindre end kontohaverens nettoposition, registreres alene pant for 

et beløb svarende til belåningsværdien af disse fondsaktiver.  

Belåningsværdien af det registrerede pant under sikkerhedsretten, som VP Securities A/S medde-

ler Nationalbanken, registreres herefter på kontohaverens collateralliste, jf. "Bestemmelser for 

sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15.   

Efter afviklingen af VP-afviklingsblok 20 registrerer VP Securities A/S ved anvendelse af sikkerheds-

retten pant i kontohaverens fondsaktiver i Sikkerhedsretsdepotet for det beløb, der ligger ud over 

det loft, som kontohaveren i VP Securities A/S' systemer har anført til brug udelukkende for VP-

afviklingen ("mest mulig sikkerhedsret"). Har kontohaveren ikke anført noget loft, registreres pant 

for et beløb svarende til belåningsværdien af samtlige fondsaktiver i Sikkerhedsretsdepotet, hvor 

der ikke allerede er registreret pant. Belåningsværdien af det registrerede pant under sikkerheds-

retten registreres herefter i kontohaverens collateralliste, jf. "Bestemmelser for sikkerhedsstillelse 

for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15, til brug for intradag-lån og kreditline 

til Straksclearingen. 

Kl. 06.30 frigiver Nationalbanken pantet registreret i kontohaverens fondsaktiver under sikker-

hedsretten. Hvis summen af kontohaverens udestående intradag-lån og kreditline til Straksclearin-

gen på dette tidspunkt overstiger den samlede belåningsværdi af kontohaverens øvrige sikkerhe-

der til brug for intradag-lån og/eller for kreditline til Straksclearingen, jf. "Bestemmelser for sikker-

hedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15, opretholder VP Securi-

ties A/S panteretten i kontohaverens fondsaktiver under sikkerhedsretten for et beløb svarende til 

denne difference. Nationalbanken er bemyndiget til, forud herfor, at overføre et eventuelt indestå-

ende på kontohaverens foliokonto (settlement account) til kontohaverens foliokonto (loan ac-

count) til nedbringelse af et eventuelt intradag-lån registreret på foliokontoen (loan account).  

4. Anvendelse af sikkerhedsretten til brug for Sum- og Intradagclearingen  

Når Nationalbanken har modtaget Forecast fra Finans Danmark i forbindelse med afviklingerne i 

Sum- og Intradagclearingen kl. 09.00, kl. 12.00 og kl. 14.00, er Nationalbanken bemyndiget til at 

effektuere kontohaverens låntagning under sikkerhedsretten til brug for intradag-lån, som stilles til 

rådighed via foliokontoen (settlement account), til Sum- og Intradagclearingen og anmode VP 

Securities A/S om at registrere pant under sikkerhedsretten i kontohaverens fondsaktiver i Sikker-

hedsretsdepotet.  Det beløb, som Nationalbanken er bemyndiget til at anmode VP Securities A/S 

om at registrere pant for, opgøres af Nationalbanken som anført i "Bestemmelser for afviklings-

konto til brug for Sum- og Intradagclearingen i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 6. 

5. Anvendelse af sikkerhedsretten til brug for Straksclearingen  

Hvis den kreditline til Straksclearingen, som Finans Danmark anmoder om, overstiger belånings-

værdien af kontohaverens sikkerheder til brug for intradag-lån og opskrivning af kreditline til 



Straksclearingen, jf. "Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks 

Nationalbank" afsnit 15, fratrukket udestående intradag-lån, er Nationalbanken i tidsrummet fra kl. 

06.30 til kl. 15.00 bemyndiget til at effektuere kontohaverens låntagning under sikkerhedsretten til 

brug for afgivelse af kreditline til Straksclearingen og anmode VP Securities A/S om at registrere 

pant under sikkerhedsretten i kontohaverens fondsaktiver i Sikkerhedsretsdepotet. Det beløb, som 

Nationalbanken er bemyndiget til at anmode VP Securities A/S om at registrere pant for, opgøres 

af Nationalbanken som anført i "Bestemmelser for Straksclearingen i danske kroner i Danmarks 

Nationalbank" afsnit 7. Belåningsværdien af de fondsaktiver, der er registreret pant i, og som her-

efter registreres på kontohaverens collateralliste, anvendes først til den næstkommende kreditline 

til Straksclearingen.  

6. Anvendelse af sikkerhedsret på kontohaverens foranledning i forbindelse med 
overførsel til kontohaverens afviklingskonti, herunder CLS-afviklingskontoen og 
afviklingskontoen for periodiske betalinger   

Kontohaveren kan mellem kl. 6.30 og kl. 15.00 i forbindelse med overførsel af beløb fra kontohave-

rens foliokonto (settlement account) til kontohaverens afviklingskonti via Kronos2 anmode VP Se-

curities A/S om at registrere pant i kontohaverens fondsaktiver under sikkerhedsretten for et be-

løb angivet af kontohaveren. VP Securities A/S registrerer herefter pant i kontohaverens fondsakti-

ver i Sikkerhedsretsdepotet på Nationalbankens vegne og til fordel for Nationalbanken. Det af 

kontohaveren angivne beløb fratrækkes et evt. loft, som kontohaveren i VP Securities A/S' syste-

mer har anført til brug udelukkende for VP-handelstransaktioner.  

Belåningsværdien af det registrerede pant under sikkerhedsretten indgår herefter på kontohave-

rens collateralliste til brug for intradag-lån og kreditline til Straksclearingen, jf. "Bestemmelser for 

sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15.  

Er belåningsværdien af fondsaktiver i Sikkerhedsretsdepotet, hvori der ikke allerede er registreret 

pant under sikkerhedsretten, mindre end det af kontohaveren angivne beløb (fratrukket det af 

kontohaveren i VP Securities A/S' systemer evt. anførte loft, jf. ovenfor), registreres alene pant for 

et beløb svarende til belåningsværdien af de tilgængelige sikkerheder. 

7. Anvendelse af sikkerhedsret på kontohaverens foranledning i øvrigt    

Kontohaveren kan mellem kl. 6.30 og kl. 15.00 via Kronos2 anmode VP Securities A/S om at regi-

strere pant under sikkerhedsretten i kontohaverens fondsaktiver i Sikkerhedsretsdepotet for et 

beløb angivet af kontohaveren. VP Securities A/S registrerer herefter pant i kontohaverens fonds-

aktiver i Sikkerhedsretsdepotet på Nationalbankens vegne og til fordel for Nationalbanken. Det af 

kontohaveren angivne beløb fratrækkes et evt. loft, som kontohaveren i VP Securities A/S' syste-

mer har anført til brug udelukkende for VP-afviklingen.  



Belåningsværdien af det registrerede pant under sikkerhedsretten indgår herefter på kontohave-

rens collateralliste til brug for intradag-lån og kreditline til Straksclearingen, jf. "Bestemmelser for 

sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15.  

Er belåningsværdien af fondsaktiver i Sikkerhedsretsdepotet, hvori der ikke allerede er registreret 

pant under sikkerhedsretten, mindre end det af kontohaveren angivne beløb (fratrukket det af 

kontohaveren i VP Securities A/S' systemer evt. anførte loft, jf. ovenfor), registreres alene pant for 

et beløb svarende til belåningsværdien af de tilgængelige sikkerheder. 

8. Anmodning om frigivelse af fondsaktiver, hvori der er registreret pant under 
sikkerhedsretten    

Kontohaveren kan mellem kl. 06.30 og kl. 15.00 anmode om frigivelse af fondsaktiver, hvori der er 

registreret pant under sikkerhedsretten 1) i videst muligt omfang eller 2) svarende til den af kon-

tohaveren anførte belåningsværdi. Nedskrivningen registreres på kontohavers collateralliste. I 

sidstnævnte tilfælde finder frigivelse ikke sted, hvis en af følgende opgørelser bliver negativ, jf. 

"Bestemmelser for sikkerhedsstillelse i Danmarks Nationalbank" afsnit 15:  

• opgørelse af den samlede belåningsværdi af kontohavers sikkerheder til brug for intradag 

lån fratrukket udestående intradag lån, og/eller   

• opgørelsen af den samlede belåningsværdi af kontohavers sikkerheder til brug for kreditline 

til Straksclearingen fratrukket udestående kreditline til Straksclearingen.  

9. Indfrielse af optagne lån optaget ved anvendelse af sikkerhedsretten 

Kontohaveren er forpligtet til at indfri optagne intradag-lån baseret på anvendelse af sikkerheds-

ret samme pengepolitiske døgn senest kl. 15.00.  

Nationalbanken nedskriver således hver ekspeditionsdag (pengepolitiske døgn) kl. 15.00 kontoha-

verens collateralliste med belåningsværdien af fondsaktiver, hvori der er registreret pant under 

sikkerhedsretten i henhold til Sikkerhedsretsaftalen indgået mellem Nationalbanken og kontoha-

veren, i det omfang belåningsværdien af kontohaverens øvrige sikkerheder til brug for intradag-

lån og kreditline til Straksclearingen er tilstrækkelige til at dække kontohaverens udestående in-

tradag-lån og kreditline til Straksclearingen. Registrering af panteretten i VP Securities A/S slettes 

først, hvis Nationalbanken ikke har fastholdt panteretten, jf. nedenfor. 

Overstiger summen af kontohaverens udestående intradag-lån og kreditline til Straksclearingen 

den samlede belåningsværdi af kontohaverens sikkerheder til brug for intradag-lån og/eller for 

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

Danmarks Nationalbank" afsnit 15, efter kl. 15.00, giver Nationalbanken inden kl. 16.45, jf. dog ka-

pitalmarkedsloven, § 182, stk. 4, meddelelse til VP Securities A/S om at overføre de af kontohave-

rens fondsaktiver, hvori der i henhold til Sikkerhedsretsaftalen er anmeldt pant, til en Nationalban-

ken tilhørende konto i VP Securities A/S (fastholdelse af panteretten). Kontohaveren er forpligtet 



til at betale et af Nationalbanken fastsat beløb, jf. afsnit 10, som følge af misligholdelsen. National-

banken trækker beløbet på kontohaverens foliokonto (settlement account) i danske kroner. 

10. Gebyrer 

Hvis kontohaverens collateralliste ikke kan nedskrives med belåningsværdien af aktiver, hvori der 

er registreret pant under sikkerhedsretten i henhold til Sikkerhedsretsaftalen, jf. ovenfor under 

afsnit 9, er kontohaveren forpligtet til at betale et beløb til Nationalbanken på kr. 25.000. 

 

Beløbet debiteres kontohaverens foliokonto umiddelbart efter kl. 15.00. Nationalbanken kan til 

enhver tid ændre beløbet uden varsel. 

11. Oplysning om sikkerhedsretsdepot 

Kontohaveren kan anmode om afmelding og tilmelding af konti under sikkerhedsretten ved elek-

tronisk meddelelse til VP Securities A/S, idet VP Securities A/S skal godkende anmodningen som 

Nationalbankens befuldmægtigede, jf. den mellem kontohaveren og Nationalbanken indgåede 

Sikkerhedsretsaftale afsnit 2.  

Kontohaveren accepterer, at VP Securities A/S, på vegne af kontohaveren, med en af Nationalban-

ken fastsat hyppighed, oplyser Nationalbanken om, hvilke af kontohaverens konti registreret i VP 

Securities A/S der på et af Nationalbanken angivet tidspunkt er omfattet af Sikkerhedsretsaftalen, 

samt de fondsaktiver, herunder den nominelle værdi af de enkelte fondskoder, der er registreret 

på disse konti.  

12. Andre bestemmelser 

Der henvises i øvrigt til "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsaf-

vikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

13. Ikrafttræden 

Disse bestemmelser træder i kraft med virkning fra 20. august 2018 og erstatter "Bestemmelser for 

sikkerhedsretskonto i Danmarks Nationalbank" af 1. november 2017. 

 

København, 1. august 2018  

Danmarks Nationalbank 



Sikkerhedsretsaftale 

Der er mellem 

Danmarks Nationalbank 

Havnegade 5 

1093 København K 

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 ind-

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

registreret 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 

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



sikkerhedsretten, indgår således i den samlede belåningsværdi af Låntagers 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 kapi-

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

Nationalbanken. 

Herudover kan Låntagers selv i tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 15.00 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 

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

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

kerhedsretten 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 

indgået sikkerhedsretsaftale. 

 

 _________________ , den  _______________  København, den ______________________ 

 

 

For Låntager:  For Nationalbanken: 

 

___________________________________   ____________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter Forpligtende underskrifter  

  



Bestemmelser for CLS-afviklingskonto i danske 
kroner i Danmarks Nationalbank 

Bestemmelser for CLS-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank (Afviklingskonto-

en) finder anvendelse i forbindelse med betalingsafvikling i Danmarks Nationalbank til brug for 

afviklingen i danske kroner i CLS på vilkår, som fremgår af den mellem CLS Bank og Nationalban-

ken til enhver tid indgåede aftale ("Co-ordination Manual"). 

1. Adgang til betalingsafvikling i CLS i danske kroner 

Deltagere i betalingsafviklingen i CLS i danske kroner skal være godkendt af CLS Bank og Natio-

nalbanken. 

Det er en betingelse for Nationalbankens godkendelse, at deltageren fører en foliokonto og en 

Afviklingskonto i Nationalbanken. 

2. Oprettelse af CLS-afviklingskonto 

Oprettelse af en Afviklingskonto sker efter skriftlig anmodning til Nationalbanken ved at anvende 

af formularen "Anmodning om CLS-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

3. Ophør af CLS-afviklingskonto  

Nationalbanken er til enhver tid berettiget til at bringe Afviklingskontoen til ophør uden varsel. 

Kontohaveren er berettiget til at bringe Afviklingskontoen til ophør på betingelse af, at alle forplig-

telser, der er opstået som følge af kontoens anvendelse, er opfyldt. 

4. Transaktioner 

Transaktioner af enhver art på Afviklingskontoen sker i kontohaverens navn. Afviklingskontoen kan 

kun anvendes til transaktioner i danske kroner. 

På Afviklingskontoen kan alene foretages følgende transaktioner:  

• overførsel fra kontohaverens foliokonto til Afviklingskontoen, jf. afsnit 5  

• overførsel fra Afviklingskontoen til kontohaverens foliokonto (settlement account), jf. afsnit 

8 



• overførsel fra kontohaverens Afviklingskonto til CLS' afviklingskonto, til kontohaverens øvri-

ge afviklingskonti samt til en anden kontohavers CLS-afviklingskonto i danske kroner, jf. af-

snit 7 

• overførsel fra CLS' afviklingskonto i danske kroner til kontohaverens Afviklingskonto, jf. af-

snit 6 

• tømning af Afviklingskontoen, jf. afsnit 9. 

 

Træk på Afviklingskontoen kan kun gennemføres, hvis der er dækning på den. 

5. Overførsel fra kontohavers foliokonto  

Kontohaveren kan overføre beløb fra sin foliokonto (settlement account) til sin Afviklingskonto via 

Kronos2 fra kl. 16.30 til kl. 15.00. 

6. Overførsel fra CLS' afviklingskonto i danske kroner 

CLS kan overføre kontohaverens nettotilgodehavende i danske kroner fra CLS' afviklingskonto til 

kontohaverens Afviklingskonto via Kronos2 fra kl. 7.00 til kl. 15.00. 

7. Overførsel til CLS' afviklingskonto, til kontohavers øvrige afviklingskonti samt til 
en anden kontohavers CLS afviklingskonto i danske kroner 

Kontohaveren kan overføre beløb fra sin Afviklingskonto til CLS' afviklingskonto, til kontohaverens 

øvrige afviklingskonti samt til en anden kontohavers CLS-afviklingskonto via Kronos2 fra kl. 7.00 til 

kl. 15.00.  

8. Overførsel til kontohavers foliokonto  

Fra kl. 16.30 til kl. 15.00 kan kontohaveren overføre beløb fra sin Afviklingskonto til sin foliokonto 

(settlement account).  

9. Tømning af Afviklingskontoen 

Nationalbanken tømmer kontohaverens Afviklingskonto ved overførsel af det på overførselstids-

punktet indestående beløb til kontohaverens foliokonto (settlement account), efter at CLS-

afviklingen er gennemført. Uanset om afviklingen er gennemført, tømmer Nationalbanken konto-

haverens Afviklingskonto kl. 15.00. 



 

10. Rente  

Afviklingskontoen er uforrentet. 

11. Andre bestemmelser 

Der henvises i øvrigt til "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsaf-

vikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

12. Ikrafttræden 

Disse bestemmelser træder i kraft med virkning fra 20. august 2018 og erstatter "Bestemmelser for 

CLS-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank" af 1. november 2017. 

 

 

København, 1. august 2018  

Danmarks Nationalbank 

  

  



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Anmodning om CLS-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nati-

onalbank 

Undertegnede anmoder hermed om oprettelse af en CLS-afviklingskonto i danske kroner i Natio-

nalbanken. 

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

ser for CLS-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

Kontohavers navn:  ___________________________________________________________________ 

Foliokontonummer: 

Settlement account:   ___________________________________________________________________  

Loan account:  ___________________________________________________________________  

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

prøve på de tegningsberettigedes underskrifter. 

 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter 



Bestemmelser for anvendelse af Scandinavian 
Cash Pool i danske kroner som sikkerhed i 
Danmarks Nationalbank 

Bestemmelser for anvendelse af Scandinavian Cash Pool som sikkerhed i Danmarks Nationalbank 

finder anvendelse i forbindelse med ethvert intradag-lån og afgivelse af kreditline over for Finans 

Danmark til brug for Straksclearingen mod sikkerhed i valutaindeståender i Sveriges Riksbank eller 

Norges Bank som led i Scandinavian Cash Pool (valutaindeståender i SCP). 

1. Adgang til intradag-lån og kreditline til Straksclearingen mod sikkerhed i va-
lutaindeståender i SCP  

Nationalbanken kan give foliokontohavere adgang til at anvende valutaindeståender i SCP til sik-

kerhed for intradag-lån og for kreditlines afgivet af Nationalbanken over for Finans Danmark til 

brug for Straksclearingen efter skriftlig anmodning herom til Nationalbanken ved at anvende for-

mularen "Anmodning om adgang til at anvende valutaindeståender i SCP i Danmarks Nationalbank 

som sikkerhedsstillelse".  

Det er en betingelse for Nationalbankens tilladelse, at deltageren fører en foliokonto i National-

banken. 

2. Ophør af adgang til intradag-lån og kreditlines til brug for Straksclearingen 
mod sikkerhed i valutaindeståender i SCP 

Nationalbanken er til enhver tid berettiget til uden varsel at bringe kontohaverens adgang til at 

anvende valutaindeståender i SCP som sikkerhedsstillelse til ophør og forlange ethvert mellemvæ-

rende indfriet straks. Indfries mellemværendet ikke, er Nationalbanken berettiget til at søge sig 

fyldestgjort uden varsel i de af kontohaveren stillede sikkerheder. 

Kontohaveren er berettiget til at ophøre med at anvende valutaindeståender i SCP som sikker-

hedsstillelse uden varsel på betingelse af, at alle forpligtelser, der er opstået som følge af anven-

delsen af valutaindeståender i SCP, er opfyldt.  

3. Registrering af værdien af valutaindeståender i SCP i Nationalbanken 

Nationalbanken registrerer værdien af kontohaverens valutaindeståender i SCP på kontohaverens 

collateralliste, jf. "Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Natio-

nalbank" afsnit 15, når Sveriges Riksbanks eller Norges Banks meddelelse om sikkerhedsstillelse er 

modtaget af Nationalbanken. Belåningsværdien af kontohaverens valutaindestående i SCP svarer 



til værdien i danske kroner af kontohaverens sikkerhedsstillelse i valutaindestående i svenske kro-

ner eller norske kroner, med fradrag af et valutahaircut, efter følgende formel: 

Belåningsværdi i danske kroner = sikkerhedsstillelse i valutaindestående * valutakurs *  

(1 -valutahaircut) 

Valutakurser beregnes på baggrund af Nationalbankens officielle valutanotering den foregående 

ekspeditionsdag. 

Valutahaircut for lån mod sikkerhed i svenske kroner udgør p.t. 5 pct.  

Valutahaircut for lån mod sikkerhed i norske kroner udgør p.t. 5 pct.  

Nationalbanken kan til enhver tid og uden varsel ændre valutahaircut. 

4. Anmodning om frigivelse af sikkerhed registreret i valutaindestående i SCP 

Kontohaveren kan mellem kl. 07.00 og kl. 15.30 anmode om frigivelse af valutaindestående i SCP, 

hvori Nationalbanken har registreret sikkerhed. Anmodning om frigivelse indebærer en bemyndi-

gelse til Nationalbanken til at debitere kontohavers foliokonto (settlement account) et eventuelt 

indestående beløb og overføre beløbet til foliokontoen (loan account) til nedbringelse af konto-

haverens intradag-lån. Frigivelsen af valutaindestående finder herefter sted, i det omfang belå-

ningsværdien af de øvrige sikkerheder på kontohaverens collateralliste til brug for intradag-lån og 

kreditline til Straksclearingen er tilstrækkelige til at dække kontohaverens udestående intradag-lån 

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

danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15. 

5. Indfrielse af optagne lån eller substitution af sikkerheder 

Kontohaveren er forpligtet til at indfri intradag-lån baseret på sikkerhed i valutaindeståender i 

SCP, eller substituere sikkerheden i valutaindeståender i SCP med andre belånbare sikkerheder 

inden for samme ekspeditionsdag senest kl. 14.00. 

Nationalbanken nedskriver således hver dag kl. 14.00 kontohaverens collateralliste med belå-

ningsværdien af kontohaverens sikkerheder i valutaindeståender i SCP, jf. dog nedenfor.  

Samtidig med nedskrivningen meddeler Nationalbanken til Sveriges Riksbank eller Norges Bank, at 

et modsvarende beløb kan frigives fra kontohaverens sikkerhedsstillelse i valutaindestående i 

svenske kroner eller norske kroner, efter følgende formel: 

Valutaindestående til frigivelse = størrelsen af nedbringelsen af lånet i danske kroner / (valutakurs 

* (1 -valutahaircut)). 

Valutakurser og valutahaircut fastlægges af Nationalbanken, jf. afsnit 3.  



Overstiger summen af kontohaverens udestående intradag-lån og kreditline til Straksclearingen 

umiddelbart forud for kl. 14.00 den samlede belåningsværdi af kontohaverens øvrige sikkerheder 

på collaterallisten til brug for Intradag-lån og for kreditline til Straksclearingen, jf. "Bestemmelser 

for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15, er National-

banken bemyndiget til at debitere kontohaverens foliokonto (settlement account) et beløb sva-

rende til differencen og overføre beløbet til kontohaverens foliokonto (loan account) til nedbrin-

gelse af kontohaverens intradag-lån. Er der ikke tilstrækkelige midler på foliokontoen (settlement 

account) til at inddække differencen, opretholder Nationalbanken sikkerheden i så stor en del af 

valutaindeståendet i SCP, som er nødvendig, for at Nationalbanken har fuld sikkerhed for konto-

haverens samlede udestående engagement med Nationalbanken, jf. "Bestemmelser for sikker-

hedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank" afsnit 15.   

6. Betaling ved manglende indfrielse eller substitution af sikkerheder 

Ud over omgående at foretage inddækning eller substitution af sikkerheder, jf. afsnit 5, er konto-

haveren forpligtet til at betale et beløb til Nationalbanken på kr. 25.000,00. 

Hvis kontohaverens udestående intradag-lån og udestående kreditline til Straksclearingen kl. 

15.30 fortsat overstiger den samlede belåningsværdi af kontohaverens øvrige sikkerheder til brug 

for intradag-lån og kreditlines til Straksclearingen, er kontohaveren, ud over omgående at foreta-

ge inddækning, forpligtet til at betale yderligere kr. 25.000,00. Nationalbanken er i øvrigt beretti-

get til uden forudgående retsforfølgning og uden varsel at søge sig fyldestgjort i de aktiver, som 

kontohaveren har stillet til sikkerhed i form af valutaindestående eller andre aktiver. 

7. Andre bestemmelser 

Der henvises i øvrigt til "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsaf-

vikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

8. Ikrafttræden 

Disse bestemmelser træder i kraft med virkning fra 20. august 2018 og erstatter "Bestemmelser for 

SCP-lånekonti i danske kroner i Danmarks Nationalbank" af 1. november 2017. 

 

København, 1. august 2018  

Danmarks Nationalbank 

  

  



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Anmodning om adgang til at anvende valutaindeståender i SCP i 

Danmarks Nationalbank som sikkerhedsstillelse  

Undertegnede anmoder hermed om adgang til at anvende valutaindeståender i SCP som sikker-

hedsstillelse for intradag-lån og til sikkerhed for kreditlines afgivet af Nationalbanken over for Fi-

nans Danmark til brug for Straksclearingen.  

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

ser for anvendelse af Scandinavian Cash Pool i danske kroner som sikkerhed i Danmarks National-

bank". 

Navn:  ________________________________________________________________  

Adresse:  ________________________________________________________________  

Postnr. og by:  ________________________________________________________________  

Telefonnummer:  ________________________________________________________________  

Faxnummer:  ________________________________________________________________  

CVR-nummer:  ________________________________________________________________  

 
BIC-kode for kontohaver i National-
banken 

BIC-kode for kontohaver i centralbank i 
udlandet 

Navn på centralbank i udlandet 

   

   

   

   

   

   

 

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

prøve på de tegningsberettigedes underskrifter. 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter 



Bestemmelser for SCP-pantkonti i danske kro-
ner i Danmarks Nationalbank 

Bestemmelser for SCP-pantkonti i danske kroner i Danmarks Nationalbank finder anvendelse på 

enhver kontant sikkerhedsstillelse i danske kroner i Nationalbanken til brug for lån hos Sveriges 

Riksbank eller Norges Bank som led i Scandinavian Cash Pool (SCP). 

1. SCP-pantkonti i danske kroner 

Nationalbanken kan give foliokontohavere adgang til at føre SCP-pantkonti i danske kroner. Det er 

en betingelse for Nationalbankens godkendelse, at deltageren fører en foliokonto i Nationalban-

ken. 

2. Oprettelse af SCP-pantkonti  

Oprettelse af SCP-pantkonti sker efter skriftlig anmodning til Nationalbanken ved at anvende formu-

laren "Anmodning om SCP-pantkonti i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

3. Ophør af SCP-pantkonti  

Nationalbanken er til enhver tid berettiget til at bringe SCP-pantkonti til ophør uden varsel. 

Kontohaveren er berettiget til at bringe SCP-pantkonti til ophør på betingelse af, at alle forpligtel-

ser, der er opstået som følge af kontienes anvendelse, er opfyldt. 

4. Transaktioner  

Transaktioner af enhver art på SCP-pantkonti sker i kontohaverens navn. 

SCP-pantkonti kan kun anvendes til transaktioner i danske kroner. 

På SCP-pantkonti kan alene foretages følgende transaktioner:  

• registrering af pant, jf. afsnit 5 og 

• registrering af frigivelse af pant, jf. afsnit 6. 



5. Registrering af pant 

Kontohaveren kan fra kl. 07.00 til kl. 14.00 via Kronos2 overføre beløb fra sin foliokonto til SCP-

pantkonti. Nationalbanken registrerer samtidig panthavers pant og meddeler pantsætningen til 

Sveriges Riksbank eller Norges Bank. 

6. Registrering af frigivelse af pant 

Nationalbanken registrerer frigivelse af pantet, når Sveriges Riksbanks eller Norges Banks medde-

lelse om nedbringelse af kontohaverens lån er kommet frem til Nationalbanken. 

Et tilsvarende beløb overføres til kontohaverens foliokonto (settlement account). 

7. Nedbringelse af indestående på kontoen 

Kontohaveren er forpligtet til ikke at have indestående på SCP-pantkonti kl. 14.00. Udviser SCP-

pantkonti et indestående efter kl. 14.00, er kontohaveren, ud over omgående at sørge for at ned-

bringe det til nul, forpligtet til at betale et beløb til Nationalbanken på kr. 25.000,00. 

8. Rente  

SCP-pantkonti er uforrentede. 

Et eventuelt indestående på SCP-pantkonti kl. 15.30 vil indgå i beregningen af pengepolitiske 

modparters maksimale indskud, jf. "Bestemmelser for foliokonto i Danmarks Nationalbank" afsnit 

9. 

9. Andre bestemmelser 

Der henvises i øvrigt til "Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsaf-

vikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 



10. Ikrafttræden 

Disse bestemmelser træder i kraft med virkning fra 20. august 2018 og erstatter "Bestemmelser for 

SCP-pantkonti i danske kroner i Danmarks Nationalbank" af 1. november 2017.  

 

København, 1. august 2018 

Danmarks Nationalbank 

  

  



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Anmodning om SCP-pantkonti i danske kroner i Danmarks National-

bank 

Undertegnede anmoder hermed om oprettelse af ___________ (antal) SCP-pantkonti i danske kro-

ner i Nationalbanken. 

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

ser for SCP-pantkonti i danske kroner i Danmarks Nationalbank". 

Navn:  ________________________________________________________________  

Adresse:  ________________________________________________________________  

Postnr. og by:  ________________________________________________________________  

Telefonnummer:  ________________________________________________________________  

Faxnummer:  ________________________________________________________________  

CVR-nummer:  ________________________________________________________________  

 
BIC-kode for kontohaver i National-
banken 

BIC-kode for kontohaver i centralbank i 
udlandet 

Navn på centralbank i udlandet 

   

   

   

   

   

   

 

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

prøve på de tegningsberettigedes underskrifter. 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Tegningsberettigedes underskrifter 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

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 begrænse-

de 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 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Pantsætningserklæring for kredit i danske kroner i Danmarks Natio-

nalbank 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 vi nu har og senere måtte få til Danmarks 

Nationalbank i form af intradag-lån og til sikkerhed for Danmarks Nationalbanks krav på os, som 

følger af Nationalbankens til enhver tid afgivne kreditline til Finans Danamark, der angiver maksi-

mum for vores trækningsadgang i Straksclearingen (kreditline 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 begrænse-

de 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. 

Danmarks Nationalbank anmelder denne erklæring til Sveriges Riksbank eller Norges Bank til regi-

strering med Danmarks Nationalbank 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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HARMONISEREDE VILKÅR FOR ÅBNING OG 
DRIFT AF EN PM-KONTO I TARGET2-DANMARK 

AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER  

Artikel 1 – definitioner  
I disse Harmoniserede Vilkår (herefter ”Vilkår”) forstås ved:  

• ”adresserbar BIC kode indehaver” (addressable BIC holder): en enhed som:  

a) er indehaver af en virksomhedsidentifikationskode (BIC kode), 

b) ikke er anerkendt som indirekte deltager og 

c) er kunde hos en PM kontohaver eller hos en filial af en PM kontohaver eller en 

indirekte deltager og er i stand til at afgive betalingsordrer til og modtage betalinger 

fra et TARGET2 delsystem via PM kontohaveren  

• ”afviklingssystem” (ancillary system, AS): et system, der drives af et foretagende med hjemsted i 

Det Europæiske Økonomiske Område (EØS), som er underlagt tilsyn og/eller overvåges af en 

kompetent myndighed, og som overholder de til enhver tid fastsatte overvågningskrav til 

placering af infrastrukturer, der tilbyder tjenester i euro, som er offentliggjort på den 
Europæiske Centralbanks hjemmeside (www.ecb.int)1, og hvor betalinger og/eller finansielle 

instrumenter udveksles og/eller cleares eller registreres, med a) pengeforpligtelserne afviklet i 

TARGET2 og/eller b) midler holdt i TARGET2 i overensstemmelse med retningslinje 

ECB/2012/27  og en bilateral aftale mellem afviklingssystemet og den relevante centralbank  

• ”bankdag” (business day): en dag, på hvilken TARGET2 er åben for afvikling af betalingsordrer 

som angivet i appendiks V  

• ”bankdirektivet” (Banking Directive): Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. 

juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdet)  

• ”betaler” (payer): bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 39 - en TARGET2 deltager, 

hvis PM konto bliver debiteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles  

• ”betalingsmodtager” (payee): bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 39 - en TARGET2 

deltager, hvis PM konto bliver krediteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles  

• ”betalingsmodul” (Payments Module, PM): et SSP modul, hvor PM kontohaveres betalinger 

afvikles på PM konti  

 

1
  Eurosystemets nuværende politik for placering af infrastrukturer fremgår af følgende dokumenter, som alle findes på ECB's websted 

www.ecb.europa.eu: a) "The Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area" af 3. november 
1998; b) "The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing" af 27. september 2001; c) "The 
Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions" af 19. 
juli 2007; og d) " The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling eurodenominated payment 
transactions: specification of "legally and operationally located in the euro area" af 20. november 2008 e) the Eurosystem oversight policy 
framework  of July 2011, subject to the judgement of 4 March 2015, United Kingdom v European Central bank, T-496/11,  
ECLI:EU:T:2015:496.    

 



 

  
 

• ”betalingsordre” (payment order): en konto-til-konto overførselsordre, en 

likviditetsoverførselsordre, en debiteringsinstruks eller (i relation til deltagere med adgang til 

PM konti i TARGET2-Danmark via TARGET2 netværksleverandøren) likviditetsoverførselsordre 

fra PM til T2S-afviklingskonto  

• ”blanket vedrørende stamdata” (static data collection form): en blanket udarbejdet af 

Danmarks Nationalbank til registrering af ansøgere om TARGET2-Danmark tjenester og 

registrering af ændringer med hensyn til levering af disse tjenester  

• CAI-gruppe” (CAI group): en gruppe bestående af PM kontohavere, som anvender CAI modus  

• ”CAI-gruppeleder” (CAI group manager): et medlem af en CAI-gruppe, der er udnævnt af de 

øvrige medlemmer af CAI-gruppen til at være CAI-gruppeleder  

• ”CAI modus” (CAI mode): levering af konsoliderede kontooplysninger vedrørende PM konti via 

ICM modulet  

• “centralbanker” (CBs): centralbanker i Eurosystemet og tilkoblede centralbanker  

• ”nationale centralbanker, som er SSP-leverandører” (SSP-providing CBs): Deutsche 

Bundesbank, Banca d’Italia og Banque de France i deres egenskab af centralbanker, der 

opbygger og driver SSP til gavn for Eurosystemet  

• ”centralbank i Eurosystemet” (Eurosystem CB): ECB eller centralbanken i en medlemsstat, som 

har indført euroen  

• "certifikatindehaver" (certificate holder): en navngivet person, der af en TARGET2-deltager er 

identificeret og udpeget som indehaver af en tilladelse til at have internetbaseret adgang til 

deltagerens TARGET2-konto. Dennes anmodning om certifikater er først blevet kontrolleret af 

deltagerens hjemme-centralbank og sendt til certificeringsmyndighederne, som herefter har 

udleveret certifikater, som knytter de beviser, som identificerer deltageren, til den offentlige 

nøgle  

• "certificeringsmyndigheder" (certification authorities): en eller flere nationale centralbanker, 

som Styrelsesrådet har udnævnt til på Eurosystemets vegne at udstede, forvalte, tilbagekalde 

og forny elektroniske certifikater  

• ”debiteringsfuldmagt” (direct debit authorisation): en betalers generelle instruks til sin 

centralbank, hvorefter centralbanken har ret og pligt til at debitere betalers konto ved 

modtagelse af en gyldig debiteringsinstruks fra betalingsmodtager  

• ”debiteringsinstruks” (direct debit instruction): en instruks fra en betalingsmodtager til dennes 

centralbank, hvorefter betalers centralbank på grundlag af en debiteringsfuldmagt debiterer 

betalers konto med det beløb, som fremgår af instruksen  

• ”deltager” (eller “direkte deltager”) (participant/direct participant): en enhed, som har mindst 

én PM konto (PM-kontoindehaver)og/eller en T2S-afviklingskonto (indehaver af en T2S-

afviklingskonto) hos en centralbank  

• "deposit facility rate": den til enhver tid af Den Europæiske Centralbank fastsatte rente 

gældende for indestående interdag ("overnight deposit") hos en centralbank i Eurosystemet  



 

  
 

• ”direktivet om endelig afregning” (Settlement Finality Directive): Europaparlamentets og 

Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og 

værdipapirafviklingssystemer  

• ”disponibel likviditet” (available liquidity): en positiv saldo på en deltagers PM konto  

• "elektroniske certifikater" (electronic certificates) eller "certifikater" (certificates): en elektronisk 

fil, udstedt af certificeringsmyndighederne, der knytter en identitet til en offentlig nøgle, og 

som anvendes til følgende formål: at kontrollere at en offentlig nøgle tilhører en person, 

bekræfte indehaverens identitet, kontrollere en underskrift fra denne person eller at kryptere 

en meddelelse adresseret til denne person. Certifikater opbevares på en fysisk anordning 

såsom et chipkort eller en USB-nøgle, og henvisninger til certifikater omfatter sådanne fysiske 

anordninger. Certifikaterne er en del af identitetsprocessen vedrørende deltagere, der har 

adgang til TARGET2 via internettet og afgiver betalingsordrer eller kontrolmeddelelser.    

• ”entry disposition”: en fase i betalingsafviklingen, hvor TARGET2-Danmark forsøger at afvikle en 

betalingsordre, som er accepteret i overensstemmelse med artikel 14, ved hjælp af de i artikel 

20 beskrevne særlige procedurer  

• ”filial” (branch): en filial som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 17 i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 og i lov om finansiel virksomhed (lbkg nr. 182 af 

18. februar 2015), § 5, stk. 1.  

• ”fælles platform” (Single Shared Platform) (SSP)”: den fælles tekniske infrastruktur, som leveres 

af de nationale centralbanker, der er SSP-leverandører  

• "gruppe" (group):  

a) en sammenslutning af kreditinstitutter, som er indeholdt i moderselskabets 

koncernregnskab, hvor moderselskabet er forpligtet til at aflægge koncernregnskab i 

henhold til International Regnskabsstandard 27 (IAS 27), som vedtaget i 

overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 2238/2004, og bestående 

af enten:  

i. et moderselskab og et eller flere datterselskaber eller  

ii. to eller flere datterselskaber af et moderselskab eller  

b) en sammenslutning af kreditinstitutter som angivet i litra a), punkt i) eller ii), hvor et 

moderselskab ikke aflægger koncernregnskab i overensstemmelse med IAS 27, men 

kan opfylde betingelserne angivet i IAS 27 for at blive omfattet af koncernregnskab, 

med forbehold af PM kontohaverens centralbanks godkendelse, eller  

c) et bilateralt eller multilateralt netværk af kreditinstitutter, som er:  

i. organiseret i en lovmæssig struktur, som fastlægger kreditinstitutternes 

tilhørsforhold til dette netværk eller  

ii. karakteriseret ved selvforanstaltede samarbejdsmekanismer (til fremme af, 

støtte for og repræsentation af medlemmernes forretningsmæssige 

interesser) og/eller en økonomisk samhørighed, som rækker ud over et 



 

  
 

normalt samarbejde mellem kreditinstitutter, og hvor et sådant samarbejde 

og økonomisk samhørighed er tilladt i henhold til kreditinstitutternes 

vedtægter eller er etableret ved selvstændige aftaler, og i alle de i punkt c) 

nævnte tilfælde at ECB's Styrelsesråd har godkendt en ansøgning fra det 

pågældende netværk af kreditinstitutter om at blive betragtet som en gruppe  

• "hjemmekonto" (Home Account)2: en konto, som en centralbank har åbnet uden for PM 

modulet for en enhed, som kan godkendes som en indirekte deltager  

• ”ICM meddelelse” (ICM broadcast message): information som gøres tilgængelig samtidig for 

alle eller en udvalgt gruppe af TARGET2 deltagere via ICM modulet  

• ”indirekte deltager”(indirect participant): et kreditinstitut med hjemsted i EØS, som har indgået 

en aftale med en PM kontohaver om at afgive betalingsordrer og modtage betalinger via PM 

kontohaverens PM konto, og som er anerkendt af et TARGET2 delsystem som indirekte 

deltager  

• ”informations- og kontrolmodul” (Information and Control Module) (ICM): det SSP modul, som 

gør det muligt for deltagere at få online information, og som giver dem mulighed for at afgive 

likviditetsoverførselsordrer, styre likviditet og iværksætte backup betalingsordrer i 

nødsituationer  

• ”insolvensbehandling” (insolvency proceedings): insolvensbehandling som defineret i artikel 2, 

litra j, i direktivet om endelig afregning  

• "internetbaseret adgang" (internet-based access): hvor deltageren har valgt en PM-konto, som 

der alene er adgang til via internettet, og deltageren afgiver betalingsordrer eller 

kontrolmeddelelser til TARGET2 ved brug af internettet  

• "internetudbyder" (internet service provider): det selskab eller den organisation, dvs. den 

portal, som deltageren anvender for at få adgang til sin TARGET2-konto ved anvendelse af 

internetbaseret adgang  

• ”investeringsselskab” (investment firm): et investeringsselskab som defineret i lov om finansiel 

virksomhed (lbkg nr. 182 af 18. februar 2015), § 5, stk. 1, nr. 3, bortset fra institutter nævnt i 

bekendtgørelse nr. 1113 af 9. september 2014, § 1, nr. 1 - 14, forudsat at investeringsselskabet 

er:  

a) godkendt og underlagt tilsyn af en dertil udpeget kompetent myndighed, som er 

anmeldt hertil i henhold til direktiv 2004/39/EF, og  

b) godkendt til at udføre de aktiviteter, som er anført i bilag 4 til lov om finansiel 

virksomhed (lbkg nr. 182 af 18. februar 2015), afsnit A, nr. 2,3,6 og 7. 

• ”kreditinstitut” (credit institution) enten: a) et kreditinstitut, som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1 

i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 og i lov om 

finansiel virksomhed (lbkg nr. 182 af 18. februar 2015) § 5, stk. 1, der er underlagt tilsyn af en 

kompetent myndighed eller b) et andet kreditinstitut, som defineret i artikel 123, stk. 2 i 

 

2
  Der kan ikke åbnes en hjemmekonto i Danmarks Nationalbank. 



 

  
 

traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde, som er underlagt kontrol efter 

standarder, som er sammenlignelige med tilsyn af en kompetent national myndighed.  

• ”kreditoverførselsordre” (credit transfer order): en betalers instruks om at stille en sum til 

rådighed for en betalingsmodtager ved bogføring på en PM konto  

• ”likviditetsoverførselsordre” (liquidity transfer order): en betalingsordre, hvis hovedformål er at 

overføre likviditet mellem forskellige konti hos samme deltager eller inden for en CAI-gruppe  

• "likviditetsoverførselsordre fra PM til T2S-afviklingskonto" (PM to DCA liquidity transfer order): 

en instruks om overførsel af et specifikt beløb fra en PM konto til en T2S-afviklingskonto 

• ”marginal udlånsrente” (marginal lending rate): den gældende rente for den marginale 

udlånsfacilitet (Eurosystemets stående facilitet, som modparter i Eurosystemet kan bruge til at 

opnå dag-til-dag kredit fra en centralbank i Eurosystemet)  

• ”misligholdelse" (event of default): en forestående eller allerede indtruffet hændelse, hvis 

indtræden kan indebære risiko for en deltagers manglende opfyldelse af sine forpligtelser i 

henhold til disse Vilkår eller i henhold til eventuelle andre regler, som gælder for forholdet 

mellem denne deltager og Danmarks Nationalbank eller en anden centralbank, herunder:  

a) hvor deltageren ikke længere opfylder adgangskriterierne i artikel 4 eller kravene i 

artikel 8, stk. 1, litra a), punkt i) eller, hvor relevant, artikel 8, stk. 2, litra a), punkt i)   

b) indledning af insolvensbehandling vedrørende deltageren,  

c) indgivelse af begæring om insolvensbehandling som angivet i litra b)  

d) en deltagers afgivelse af en skriftlig erklæring om manglende betalingsevne 

vedrørende al eller en del af sin gæld eller om manglende evne til at opfylde sine 

forpligtelser i forbindelse med inddækning af intradag kredit  

e) deltagerens indgåelse af en frivillig ordning med sine kreditorer  

f) hvor deltageren er eller af sin centralbank vurderes at være insolvent eller ude af 

stand til at betale sin gæld  

g) hvor deltagerens positive saldo på dennes PM konto eller T2S-afviklingskonto eller 

alle eller en væsentlig del af deltagerens aktiver er indefrosset, omfattet af arrest eller 

udlæg eller af nogen anden foranstaltning, som har til formål at beskytte offentlige 

interesser eller deltagerens kreditorer  

h) hvor deltagerens deltagelse i et andet TARGET2 delsystem og/eller i et 

afviklingssystem er suspenderet eller ophævet  

i) hvor en tilsikring eller en erklæring, som er afgivet af deltageren forud for 

tilslutningen til TARGET2 Danmark, eller som efter gældende lov anses at være afgivet 

af deltageren, er ukorrekt, eller  

j) overdragelse af alle eller en væsentlig del af deltagerens aktiver  



 

  
 

• ”multi-adressat adgang” (multi-addressee access): en facilitet, hvorved et kreditinstitut eller en 

filial med hjemsted eller etableret i EØS kan få adgang til det relevante TARGET2 delsystem ved 

afgivelse af betalingsordrer og/eller modtagelse af betalinger direkte til og fra TARGET2 

delsystemet. Med denne facilitet er disse enheder berettiget til at afgive deres betalingsordrer 

via PM kontohaverens konto i PM modulet uden dennes medvirken  

• nationale centralbanker, som er SSP-leverandører” (SSP-providing CBs): Deutsche Bundesbank, 

Banca d’Italia og Banque de France i deres egenskab af centralbanker, der opbygger og driver 

SSP til gavn for Eurosystemet 

• ”netværksleverandør” (network service provider): det foretagende som af ECB’s Styrelsesråd er 

udpeget som leverandør af edb-baseret netværksopkobling til brug for afgivelse af 

betalingsmeddelelser i TARGET2  

• ”nødprocedure modul” (Contingency Module): det SSP modul, som muliggør behandling af 

kritiske og meget kritiske betalinger i nødsituationer  

• ”ordregivende deltager” (instructing participant): TARGET2 deltager, som har iværksat en 

betalingsordre  

• ”organ inden for den offentlige sektor” (public sector organ): en enhed inden for den 

“offentlige sektor” som defineret i artikel 3 i Rådets forordning (EF) Nr. 3603/93 af 13. 

december 1993 om fastlæggelse af definitioner med henblik på gennemførelse af forbuddene i 

traktatens artikel 104 og artikel 104 B, stk. 1   

• ”PM konto” (PM account): en konto, som en TARGET2-deltager har i betalingsmodulet 

(Payments Module) hos en centralbank, og som er nødvendig for at deltageren kan:  

a) afgive betalingsordrer eller modtage betalinger via TARGET2 og  

b) afvikle disse betalinger hos denne centralbank  

• "primær PM konto" (Main PM account): den PM konto, som en T2S-afviklingskonto er knyttet 

til, og som ethvert udestående beløb på den tilknyttede T2S-afviklingskonto automatisk skal 
overføres til ved dagens slutning3.   

• ”responsum vedrørende en deltagers retsevne ("legal opinion") (capacity opinion)”: en juridisk 

udtalelse, som indeholder en vurdering af deltagerens retsevne til at påtage sig og opfylde 

sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår  

• ”suspendering” (suspension): midlertidig ophævelse af en deltagers rettigheder og 

forpligtelser i en periode, som fastsættes af Danmarks Nationalbank  

• "T2S-afviklingskonto" (Dedicated Cash Account/DCA): en konto, som indehaves af en deltager, 

som er oprettet i TARGET2-Danmark, og som anvendes til kontantbetalinger i forbindelse med 

værdipapirafvikling i T2S    

• ”TARGET2”: den helhed, der består af alle centralbankernes TARGET2 delsystemer  

 

3
 Den primære PM konto kan tilhøre en anden juridisk enhed end T2S afviklingskontoen.     



 

  
 

• ”TARGET2 CUG”: en andel af TARGET2 netværksleverandørens kunder, som er grupperet til 

brug for deres anvendelse af relevante tjenester og produkter fra TARGET2 

netværksleverandøren til at få adgang til PM modulet  

• ”TARGET2 delsystem” (TARGET2 component system): ethvert af centralbankernes 

realtidsbruttoafviklings- (RTGS-)systemer, der er en del af TARGET2  

• ”TARGET2 deltager” (TARGET2 participant): en deltager i et TARGET2 delsystem  

• ”TARGET2-Danmark: TARGET2 delsystemet for Danmarks Nationalbank  

• ”teknisk funktionssvigt i TARGET2” (technical malfunction of TARGET2): problemer, fejl eller 

funktionssvigt i den tekniske infrastruktur og/eller edb-systemerne, som anvendes af 

TARGET2Danmark eller nogen som helst anden hændelse, som gør det umuligt at udføre og 

afslutte behandlingen af betalingsordrer i TARGET2-Danmark på den samme dag  

• “tilkoblet centralbank” (connected CB): en centralbank, der ikke er en centralbank i 

Eurosystemet, men er tilkoblet TARGET2 i henhold til særlig aftale  

• ”uafviklet betalingsordre” (non-settled payment order): en betalingsordre, som ikke er afviklet 

samme bankdag, som den er accepteret.  

• "User Detailed Functional Specifications (UDFS)": den senest opdaterede udgave af UDFS, den 

tekniske dokumentation, der indeholder detaljerede angivelser af, hvordan en deltager 

interagerer med TARGET2.  

• "Virksomhedsindentifikationskode (Business Identifier Code (BIC))": en kode som defineret ved 

ISO Standard nr. 9362.   

Artikel 1a – Anvendelsesområde  
Disse vilkår regulerer forholdet mellem PM kontohaveren i TARGET2-Danmark og Danmarks 

Nationalbank vedrørende åbning og drift af PM kontoen  

Artikel 2 – Appendiks  
1. Følgende appendiks udgør en integreret del af disse Vilkår:  

Appendiks I: Tekniske specifikationer for behandling af betalingsordrer for deltagere 

med adgang til TARGET2-Danmark via TARGET2 netværksleverandøren 

Appendiks I.a: Tekniske specifikationer for behandling af betalingsordrer for deltagere 

med internetbaseret adgang til TARGET2-Danmark    

Appendiks II: TARGET2 kompensationsordning   

Appendiks III: Standard for afgivelse af responsa (legal opinions)   

Appendiks IV: Driftskontinuitet og nødprocedurer   

Appendiks IV.a.: Supplerende bestemmelser vedrørende nødprocedurer   

Appendiks V: Driftsplan   



 

  
 

Appendiks VI: Gebyrer og fakturering for deltagere med adgang til TARGET2-Danmark via 

TARGET2 netværksleverandøren   

Appendiks VI.a: Gebyrer og fakturering for deltagere med internetbaseret adgang til 

TARGET2Danmark 

Appendiks VII: Ophævet 

Appendiks VIII: Bestemmelser for VP-afviklingskonto i euro i Danmarks Nationalbank   

Appendiks IX: Formularer vedrørende PM konti ("Anmodning om PM konto")   

Appendiks X: Formularer vedrørende nødprocedurer.  

 

2. I tilfælde af tvist eller uoverensstemmelse mellem indholdet af et appendiks og indholdet af 

nogen anden bestemmelse i disse Vilkår, skal sidstnævnte være afgørende.  

Artikel 3 – Generel beskrivelse af TARGET2-Danmark og TARGET2  

1. For deltagere med adgang til TARGET2 via TARGET2 netværksleverandøren yder TARGET2 

realtidsbruttoafvikling af betalinger i euro med afvikling i centralbankpenge på tværs af 

PM konti og særlige afviklingskonti. For deltagere med internetbaseret adgang til 

TARGET2 yder TARGET2 realtidsbruttoafvikling af betalinger i euro med afvikling i 

centralbankpenge på tværs af PM konti.  

2. Følgende betalingsordrer behandles i TARGET2-Danmark:  

a) afvikling af euro-overførsler som følge af transaktioner i grænseoverskridende netting 

systemer for store betalinger,  

b) afvikling af euro-overførsler som følge af transaktioner i detailbetalingssystemer, som 

er systemisk vigtige,  

c) For så vidt angår deltagere med adgang til PM konti i TARGET2-Danmark via TARGET2 

netværksleverandøren: Afvikling af kontantbenet i værdipapirtransaktioner 

d) For så vidt angår deltagere med adgang til PM konti i TARGET2-Danmark via TARGET2 

netværksleverandøren: likviditetsoverførselsordrer fra PM til T2S-afviklingskonto, og 

e) andre betalingsordrer i euro afgivet til fordel for TARGET2 deltagere.  

3. Likviditetsoverførselsordrer fra PM til T2S-afviklingskonto, jf. punkt 2 d), kan ikke afgives af 

deltagere med internetbaseret adgang til TARGET2-Danmark.  

4. TARGET2 er oprettet og fungerer på grundlag af den fælles platform. Eurosystemet 

specificerer den fælles platforms tekniske konfiguration og egenskaber. SSP tjenester 

leveres af de centralbanker, som er SSP-leverandører, til gavn for Eurosystemets 

centralbanker i henhold til særskilte aftaler.  

5. Leverandøren af ydelser i medfør af disse Vilkår er Danmarks Nationalbank. Handlinger og 

undladelser fra centralbankerne, der er SSP leverandører, og/eller 

certificeringsmyndighederne skal anses som handlinger og undladelser foretaget af 



 

  
 

Danmarks Nationalbank, som påtager sig ansvaret herfor i overensstemmelse med artikel 

31  nedenfor. Deltagelse i henhold til disse Vilkår udgør intet aftaleforhold mellem PM 

kontohaverne og de centralbanker, som er SSP leverandører, når sidstnævnte handler i 

egenskab heraf.  

Instrukser, meddelelser og information, som en deltager modtager fra eller sender til den 

fælles platform vedrørende ydelser, som leveres i henhold til disse Vilkår, anses for modtaget 

fra og sendt til Danmarks Nationalbank.  

6. TARGET2 er juridisk indrettet som en flerhed af betalingssystemer, bestående af alle de 

TARGET2 delsystemer, som er anmeldt (designeret) som ”systemer” i henhold til den 

nationale lovgivning, som gennemfører direktivet om endelig afregning. TARGET2-

Danmark er anmeldt (designeret) som et “system” i henhold til værdipapirhandelsloven 

(lbkg nr. 1530 af 2. december 2015), § 57a.  

7. Deltagelse i TARGET2 sker via deltagelse i et TARGET2 delsystem. Disse Vilkår beskriver de 

gensidige rettigheder og forpligtelser for PM kontohavere i TARGET2-Danmark og 

Danmarks Nationalbank. Reglerne for behandling af betalingsordrer (Afsnit IV og 

appendix I og I.a) omfatter alle betalingsordrer afgivet af eller betalinger modtaget af alle 

PM kontohavere.  

AFSNIT II DELTAGELSE  

Artikel 4 – Adgangskriterier  

1. Følgende typer af enheder kan godkendes som direkte deltagere i TARGET2 Danmark:  

a) kreditinstitutter med hjemsted i EØS, herunder når de handler gennem en filial, som er 

etableret i EØS,  

b) kreditinstitutter med hjemsted uden for EØS, forudsat at de handler gennem en filial, 

som er etableret i EØS og  

c) nationale centralbanker i EU medlemsstater samt ECB. Disse har ikke mulighed for 

internetbaseret adgang til TARGET2-Danmark.   

Det er en forudsætning, at de i litra a) og b) nævnte enheder ikke er omfattet af restriktive 

foranstaltninger vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller medlemsstaterne i henhold 

til artikel 65, stk.1, litra b), artikel 75, eller artikel 215 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, hvis gennemførelse Danmarks Nationalbank, efter at have underrettet ECB, 

anser for uforenelig med den smidige funktion af TARGET2.      

2. Danmarks Nationalbank kan efter eget skøn også give følgende enheder adgang som 

direkte deltagere:  

a) medlemsstaternes centrale finansministerier eller regionale finansielle myndigheder, 

som er aktive på pengemarkederne,  



 

  
 

b) organer inden for den offentlige sektor i medlemsstaterne, som har bemyndigelse til 

at føre konti for kunder,  

c) investeringsselskaber med hjemsted i EØS,  

d) foretagender, som driver afviklingssystemer, og som handler i egenskab heraf. Disse 

har ikke mulighed for internetbaseret adgang til TARGET2-Danmark. Og  

e) kreditinstitutter eller en enhed opregnet under litra a) - d) (de under d) nævnte har 

ikke mulighed for internetbaseret adgang), i begge tilfælde når disse har hjemsted i et 

land, med hvilket Unionen har indgået en monetær aftale, der giver adgang for en 

sådan enhed til betalingssystemer i Unionen på de betingelser, som er fastsat i den 

monetære aftale, og forudsat at det retlige system, som gælder i landet, svarer til den 

relevante EU-lovgivning.  

3. Udstedere af elektroniske penge, som defineret i lov om betalingstjenester og 

elektroniske penge (lbkg nr. 613  af 24 . april 2015 ), § 6, jf. § 2a (de nævnte virksomheder 

med tilladelse), har ikke ret til at deltage i TARGET2-Danmark.  

Artikel 5 – Direkte deltagere 

1. Direkte deltagere i TARGET2-Danmark skal opfylde kravene i artikel 8, stk. 1, 2 og 3. De 

skal mindst have én PM konto hos Danmarks Nationalbank.  

2. PM kontohavere kan designere adresserbare BIC kode indehavere, uanset hvor de har 

hjemsted.   

3. PM kontohavere kan designere enheder som indirekte deltagere under forudsætning af, 

at betingelserne i artikel 6 er opfyldt.  

4. Multi-adressat adgang gennem filialer kan gives som følger:  

a) Et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk.1, litra a) og b), som har fået adgang som 

PM kontohaver, kan give en eller flere af sine filialer, der er etableret inden for EØS, 

adgang til sin PM konto, så disse kan afgive betalingsordrer og/eller modtage 

betalinger direkte, forudsat at Danmarks Nationalbank er underrettet herom.  

b) Når en filial af et kreditinstitut har fået adgang som PM kontohavere, har de andre 

filialer af samme juridiske enhed og/eller dens hovedkontor adgang til filialens PM 

konto, i begge tilfælde forudsat at disse andre filialer er etableret i EØS, og forudsat at 

de har underrettet Danmarks Nationalbank herom.  

Stk. 2, 3 og 4 gælder alene for deltagere med adgang til PM konti i TARGET2-Danmark via 

TARGET2 netværksleverandøren og ikke for deltagere med internetbaseret adgang. 

Artikel 6 – Indirekte deltagere  
Gælder alene for deltagere med adgang til PM konti i TARGET2-Danmark via TARGET2 

netværksleverandøren og ikke for deltagere med internetbaseret adgang.  

1. Et kreditinstitut med hjemsted i EØS kan indgå aftale med en PM kontohaver, som enten 

er et kreditinstitut, som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a) eller litra b), eller en 



 

  
 

centralbank, om at kunne afgive betalingsordrer og/eller modtage betalinger og afvikle 

disse over PM kontohaverens PM konto. TARGET2-Danmark skal godkende sådanne 

indirekte deltagere ved registrering af deres indirekte deltagelse i TARGET2 registret, jf. 

artikel 9.  

2. Når en PM kontohaver, som er et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a) eller 

b), og en indirekte deltager tilhører samme gruppe, kan PM kontohaveren give den 

indirekte deltager bemyndigelse til at benytte PM kontohaverens PM konto til at afgive 

betalingsordrer og/eller modtage betalinger direkte ved hjælp af grupperelateret multi-

adressat adgang.  

Artikel 7 – Direkte deltageres ansvar  
Gælder alene for deltagere med adgang til PM konti i TARGET2-Danmark via TARGET2 

netværksleverandøren og ikke for deltagere med internetbaseret adgang.   

1. Betalingsordrer afgivet af eller betalinger modtaget af indirekte deltagere, jf. artikel 6, og 

filialer, jf. artikel 5, stk. 4, anses for at være afgivet og modtaget af PM kontohaveren selv.  

2. PM kontohaveren er bundet af sådanne betalingsordrer, uafhængig af indholdet eller 

manglende overholdelse af aftaleforholdet mellem PM kontohaveren og nogen af de i stk. 

1 nævnte enheder.  

3. En PM kontohaver, som accepterer, at dennes PM konto angives som den primære PM 

konto, hæfter for betaling af alle fakturaer, der vedrører åbning og drift af alle T2S-

afviklingskonti, der er knyttet til den pågældende PM konto, jf. appendix VI, og 

uafhængigt af indholdet eller manglende overholdelse af aftaleforholdet mellem denne 

PM kontohaver og indehaveren af T2S-afviklingskontoen.     

4. Indehaveren af den primære PM konto hæfter for alle fakturaer, jf. appendix VI, i 

forbindelse med hver T2S-afviklingskonto, som PM kontoen er knyttet til.           

Artikel 8 – Ansøgningsprocedure  

1. For at kunne deltage i TARGET2-Danmark via TARGET2 netværksleverandøren skal 

ansøgeren:  

a) opfylde følgende tekniske krav:  

i. installere, lede, drive samt overvåge og sikre sikkerheden i den it 

infrastruktur, som er nødvendig for at kunne opkoble til TARGET2-Danmark 

og afgive betalingsordrer hertil. I forbindelse hermed kan ansøgeren 

inddrage tredjeparter, men bærer desuagtet selv ansvaret for opfyldelse af 

ovenstående krav. Ansøgeren skal indgå aftale med TARGET2 

netværksleverandøren om at få den nødvendige opkobling og de 

nødvendige tilladelser i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i 

appendiks I; og  

ii. have bestået de tests, som kræves af Danmarks Nationalbank; samt  

b) opfylde følgende juridiske betingelser:  



 

  
 

iii. fremsende et responsum vedrørende ansøgerens retsevne (legal opinion) 

efter den i appendiks III angivne standard, medmindre de oplysninger og 

erklæringer, som skal afgives i et sådant responsum, allerede er indhentet af 

Danmarks Nationalbank i anden forbindelse, og  

iv. for de enheders vedkommende, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra b), 

fremsende et responsum vedrørende lovgivningen i det pågældende land 

efter den i appendiks III angivne standard, medmindre de oplysninger og 

erklæringer, som skal afgives i et sådant responsum, allerede er indhentet af 

Danmarks Nationalbank i anden forbindelse.  

2. For at kunne åbne en PM-konto i TARGET2-Danmark hvortil der er adgang via internettet, 

skal ansøgeren:  

a) opfylde følgende tekniske krav:  

i. installere, lede, drive samt overvåge og sikre sikkerheden i den it-

infrastruktur, som er nødvendig for at kunne opkoble til TARGET2-Danmark 

og afgive betalingsordrer hertil i overensstemmelse med de tekniske 

specifikationer i bilag Ia. I forbindelse hermed kan ansøgeren inddrage 

tredjeparter, men bærer desuagtet selv ansvaret for opfyldelse af 

ovenstående krav.   

ii. have bestået de test som kræves af Danmarks Nationalbank;    

b) opfylde de juridiske betingelser som er anført ovenfor under stk. 1. b); samt  

c) anføre, at denne ønsker at have adgang til sin PM-konto via internettet og ansøge om 

en separat PM-konto i TARGET2, hvis ansøgeren desuden ønsker adgang til TARGET2 

via netværksleverandøren. Ansøgeren skal fremsende en korrekt udfyldt 

ansøgningsformular om udstedelse af de elektroniske certifikater, som kræves for at 

kunne få adgang til TARGET2 via internettet. 

Generelt for ansøgere:  

3. Ansøgeren skal indgive skriftlig ansøgning til Danmarks Nationalbank, som mindst skal 

omfatte følgende dokumentation/oplysninger:  

a) blanketter vedrørende stamdata, udleveret af Danmarks Nationalbank, i udfyldt stand,  

b) responsum vedrørende ansøgerens retsevne, jf. stk. 1, litra b, i), såfremt det kræves af 

Danmarks Nationalbank og  

c) et responsum vedrørende lovgivningen i det pågældende land, jf. stk. 1, litra b, ii), 

såfremt det kræves af Danmarks Nationalbank.  

4. Danmarks Nationalbank kan desuden kræve yderligere oplysninger, som den anser 

nødvendige for at træffe afgørelse vedrørende ansøgningen om deltagelse.  

5. Danmarks Nationalbank afslår ansøgningen om deltagelse, hvis:  

a) adgangskriterierne nævnt i artikel 4 ikke er opfyldt,  



 

  
 

b) en eller flere af de i stk. 1 og 2 nævnte kriterier for deltagelse ikke er opfyldt og/eller  

c) deltagelsen efter Danmarks Nationalbanks bedømmelse ville udgøre en fare for den 

overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-Danmark eller noget andet 

TARGET2 delsystem, eller for Danmarks Nationalbanks udførelse af sine opgaver, som 

disse er beskrevet i lov om Danmarks Nationalbank og Reglement for Danmarks 

Nationalbank samt i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den 

Europæiske Centralbank, eller af forsigtighedshensyn udgøre risici.  

6. Danmarks Nationalbank meddeler skriftligt ansøgeren afgørelsen om ansøgerens 

deltagelse senest en måned efter Danmarks Nationalbanks modtagelse af ansøgningen. 

Såfremt Danmarks Nationalbank udbeder sig yderligere oplysninger i medfør af stk. 4, 

skal meddelelse om afgørelsen gives senest en måned efter Danmarks Nationalbanks 

modtagelse af disse oplysninger fra ansøgeren. Et afslag på ansøgningen skal indeholde 

en begrundelse herfor.  

Artikel 9 – TARGET2 register  

1. TARGET2 registret er en database over BIC koder, som anvendes til at sende 

betalingsordrer til:  

a) PM kontohavere og deres filialer med multi-adressat adgang,  

b) indirekte deltagere i TARGET2, herunder filialer med multi-adressat adgang og  

c) adresserbare BIC kode indehavere.  

Registret ajourføres hver uge.  

2. PM kontohaverens BIC koder offentliggøres i TARGET2 registret, medmindre PM 

kontohaveren anmoder om, at dette ikke sker.  

3. PM kontohaverne, der har adgang til PM konti i TARGET2-Danmark via TARGET2 

netværksleverandøren, må alene udsende TARGET2 registret til deres filialer og enheder 

med multiadressat adgang.  

PM kontohavere med internetbaseret adgang, må alene se TARGET2 registret online og må 

ikke distribuere det hverken internt eller eksternt.    

4. Enheder angivet stk. 1, litra b) og c) må alene benytte deres BIC kode i forhold til én PM 

kontohaver.  

5. PM kontohaverne anerkender, at Danmarks Nationalbank og andre centralbanker kan 

offentliggøre PM kontohavernes navne og BIC koder. Endvidere kan indirekte deltageres 

navne og BIC koder, registreret hos PM kontohaverne, offentliggøres, og PM 

kontohaverne skal sikre, at deres indirekte deltagere har givet samtykke til en sådan 

offentliggørelse.  



 

  
 

AFSNIT III PARTERNES FORPLIGTELSER  

Artikel 10 – Danmarks Nationalbanks og deltagernes forpligtelser  

1. Danmarks Nationalbank skal tilbyde de tjenester, som er anført i Afsnit IV. Medmindre 

andet er bestemt i disse Vilkår eller påkrævet efter lovgivningen, skal Danmarks 

Nationalbank anvende alle til rådighed stående rimelige midler for at opfylde sine 

forpligtelser i henhold til disse Vilkår, dog uden at skulle garantere et bestemt resultat.  

2. Deltagere med adgang til PM konti i TARGET2-Danmark via TARGET2 

netværksleverandøren, skal betale de i appendiks VI fastsatte gebyrer til Danmarks 

Nationalbank. Deltagere med internetbaseret adgang til TARGET2, skal betale de i 

appendiks VIA fastsatte gebyrer. 

3. Deltagerne skal sikre, at de er opkoblet til TARGET2-Danmark på bankdage i 

overensstemmelse med driftsplanen i appendiks V.  

4. Deltageren erklærer og indestår over for Danmarks Nationalbank for, at opfyldelse af 

deltagerens forpligtelser i henhold til disse Vilkår ikke strider mod nogen lov, 

administrative bestemmelser eller vedtægter, som deltageren er underlagt, eller nogen 

aftale, som deltageren er bundet af.  

5. Deltagere med internet baseret adgang til TARGET2-Danmark skal desuden:   

a) på alle bankdage med regelmæssige mellemrum, aktivt kontrollere alle de 

informationer, som foreligger til dem på på ICM-modulet, især informationer 

vedrørende vigtige systemrelaterede hændelser (f.eks. meddelelser vedrørende 

afviklingen i afviklingssystemer) og hændelser vedrørende eksklusion eller suspension 

af en deltager. Danmarks Nationalbank er ikke ansvarlig for tab, direkte eller indirekte, 

som skyldes, at en deltager har undladt at foretage denne kontrol, og  

b) til enhver tid både sikre overholdelse af sikkerhedskravene anført i appendiks 1A, 

navnlig hvad angår opbevaring af certifikater, og anvende regler og procedurer med 

henblik på at sikre, at indehavere af certifikater er bekendt med deres ansvar med 

hensyn til beskyttelsen af certifikaterne.       

Artikel 11 – Samarbejde og informationsudveksling  

1. Ved opfyldelse af deres forpligtelser og udøvelse af deres rettigheder i henhold til disse 

Vilkår skal Danmarks Nationalbank og deltagerne samarbejde tæt med henblik at sikre 

stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-Danmark. De skal give hinanden alle 

oplysninger eller dokumenter, som er relevante for opfyldelse af deres respektive 

forpligtelser og udøvelse af deres respektive rettigheder i henhold til disse Vilkår, med 

forbehold af forpligtelser som følge af bankhemmeligheden.  

2. Danmarks Nationalbank skal etablere og drive en systemunderstøttelsesfunktion til at 

bistå deltagerne med løsning af problemer, som opstår i forbindelse med 

systemoperationer.  



 

  
 

3. Opdaterede oplysninger om den fælles platforms driftsstatus skal være tilgængelige på 

TARGET2 Information System (T2IS). T2IS kan anvendes til at indhente oplysninger om alle 

hændelser, som påvirker TARGET2's normale drift.  

4. Danmarks Nationalbank kan enten sende meddelelser til deltagerne ved hjælp af en ICM 

meddelelse eller andre kommunikationsmidler.  

5. Deltagerne er ansvarlige for i rette tid at opdatere indsendte blanketter vedrørende 

stamdata samt fremsende eventuelle nye blanketter til Danmarks Nationalbank. 

Deltagerne er ansvarlige for at verificere nøjagtigheden af de oplysninger, som angår 

dem, og som Danmarks Nationalbank har indlagt i TARGET2-Danmark.  

a) Deltagere med internetbaseret adgang til TARGET2-Danmark er ansvarlige for i rette 

tid at opdatere blanketter til udstedelse af elektroniske certifikater, som kræves, for at 

der kan gives adgang til TARGET2 ved anvendelse af internetbaseret adgang og for at 

fremsende eventuelle nye blanketter til udstedelse af sådanne elektroniske certifikater 

til Danmarks Nationalbank. Deltagerne er ansvarlige for at verificere nøjagtigheden af 

de oplysninger, som angår dem, og som Danmarks Nationalbank har indlagt i 

TARGET2-Danmark. 

6. I relation til deltagere, der har adgang til TARGET2 Danmark via TARGET2 

netværksleverandøren, skal Danmarks Nationalbank anses for at have fuldmagt til at 

meddele de centralbanker, som er SSP leverandører, alle oplysninger om deltagerne, som 

SSP leverandørerne kan have behov for i deres egenskab af serviceadministratorer i 

henhold til aftalen med TARGET2 netværksleverandøren.  

a) I relation til deltagere, der har internetbaseret adgang til TARGET2-Danmark, skal 

Danmarks Nationalbank anses for at have fuldmagt til at udlevere alle oplysninger om 

deltagere, som certifikationsmyndighederne måtte have behov for, til disse 

myndigheder.   

7. Deltagerne skal underrette Danmarks Nationalbank om alle ændringer vedrørende deres 

retsevne samt relevante lovmæssige ændringer, som påvirker de forhold, der er 

behandlet i et eventuelt indgivet responsum vedrørende lovgivningen i det pågældende 

land.  

8. Deltagerne skal underrette Danmarks Nationalbank om:  

a) enhver ny indirekte deltager, adresserbar BIC kode indehaver eller enhed med 

multiadressat adgang, som de registrerer, og  

b) alle ændringer vedrørende de enheder, som er angivet i litra a).  

Stk. 8 gælder alene for deltagere med adgang til PM konti i TARGET2-Danmark via TARGET2 

netværksleverandøren og ikke for deltagere med internetbaseret adgang.  

9. Deltagerne skal straks underrette Danmarks Nationalbank i tilfælde af misligholdelse af 

disse vilkår.  



 

  
 

AFSNIT IV ADMINISTRATION AF PM KONTI OG BEHANDLING AF 
BETALINGSORDRER  

Artikel 12 – Åbning og administration af PM konti  
 

 Danmarks Nationalbank åbner og fører mindst én PM konto for hver deltager. Efter 1.

anmodning fra en deltager, der optræder som afviklingsbank, åbner Danmarks Nationalbank 

én eller flere afviklingskonti i TARGET2-Danmark til brug for dedikeret likviditet, jf. også 

appendiks VIII.  

Deltageren må alene have et indestående på PM kontoen efter kl. 18.00 til 

afviklingsmæssige formål.  

Deltageren er forpligtet til inden kl. 17.00 at meddele Danmarks Nationalbank, hvis 

deltagerens indestående på PM kontoen efter kl. 18.00 samme dag vil overstige EUR 

1.000.000.  

Et eventuelt indestående på PM kontoen og tilhørende afviklingskonti forrentes med Den 

Europæiske Centralbanks til enhver tid fastsatte deposit facility rate minus 0,25 

procentpoint, dog højst med 0 procent. Renten beregnes dagligt og tilskrives samt betales 

den sidste bankdag i måneden. 

Udviser PM kontoen et indestående på over EUR 1.000.000 efter kl. 18.00, er deltageren 

forpligtet til at betale et særskilt beløb til Danmarks Nationalbank på kr. 5.000,00. 

 

 Deltagere, med adgang til PM konti i TARGET2-Danmark via TARGET2 netværksleverandøren, 2.

skal benytte ICM modulet til at skaffe oplysning om deres likviditetsposition. Danmarks 

Nationalbank leverer en daglig kontoopgørelse til deltagere, som har valgt denne service.  

For så vidt angår deltagere med internetbaseret adgang til TARGET2-Danmark skal Danmarks 

Nationalbank stille en daglig kontoopgørelse til rådighed for deltagere, der har valgt denne 

service. 

Artikel 13 – Typer af betalingsordrer  
Der kan afgives følgende betalingsordrer i TARGET2:  

a) konto-til-konto overførselsordrer,  

b) For så vidt angår deltagere med adgang til PM konti i TARGET2-Danmark via TARGET2 

netværksleverandøren: debiteringsinstrukser afgivet på grundlag af en 

debiteringsfuldmagt.  

For så vidt angår deltagere med internetbaseret adgang til PM konti i TARGET2-

Danmark: debiteringsinstrukser modtaget på grundlag af en debiteringsfuldmagt. 

Deltagere med internetbaseret adgang kan ikke sende debiteringsinstrukser fra deres 

PM konto,  

c) likviditetsoverførselsordrer, og  



 

  
 

d) For så vidt angår deltagere med adgang til PM konti i TARGET2-Danmark via TARGET2 

netværksleverandøren: likviditetsoverførselsordrer fra PM til DCA  

Artikel 14 – Accept og returnering af betalingsordrer  

1. Betalingsordrer afgivet af deltagere anses for accepteret af Danmarks Nationalbank, hvis:  

a) betalingsmeddelelsen opfylder de regler, som TARGET2 netværksleverandøren har 

opstillet (i relation til betalingsmeddelelser afgivet af deltagere med adgang til 

TARGET2-Danmark via TARGET2 netværksleverandøren)  

b) betalingsmeddelelsen opfylder formateringsreglerne for TARGET2-Danmark, herunder 

dobbeltordrekontrollen beskrevet i appendiks I eller, ved internetbaseret adgang til 

TARGET2Danmark, appendiks IA og  

c) i tilfælde, hvor en betaler eller betalingsmodtager er suspenderet, den suspenderede 

deltagers centralbank udtrykkeligt har godkendt betalingsordren.  

2. Danmarks Nationalbank skal straks afvise en betalingsordre, der ikke opfylder vilkårene i 

stk. 1. Danmarks Nationalbank skal underrette deltageren om afvisning af en 

betalingsordre, som angivet i appendiks I.  

3. Den fælles platform afgør tidsstempling for behandling af betalingsordrer på grundlag af 

det tidspunkt, hvor den modtager og accepterer betalingsordren.  

Artikel 15 - Prioritetsregler  

1. Ordregivende deltagere skal angive enhver betalingsordre som én af følgende:  

a) normal betalingsordre (prioritetskategori 2),  

b) hastende betalingsordre (prioritetskategori 1) eller  

c) meget hastende betalingsordre (prioritetskategori 0).  

Hvis en betalingsordre ikke angiver prioritet, behandles den som en normal betalingsordre.  

2. Meget hastende betalingsordrer kan kun angives af:  

a) Centralbanker og  

b) deltagere, hvor det drejer sig om betalinger til og fra CLS International Bank og 

likviditetsoverførsler i relation til afvikling i afviklingssystemer ved brug af Ancillary 

System Interface (ASI).  

Alle betalingsordrer afgivet af et afviklingssystem via Ancillary System Interface (ASI) til 

debitering eller kreditering af deltagernes PM konti og alle likviditetsoverførselsordrer fra PM 

til DCA behandles som meget hastende betalingsordrer.  

3. Likviditetsoverførselsordrer via ICM modulet er hastende betalingsordrer.  



 

  
 

4. For så vidt angår hastende og normale betalingsordrer kan betaler ændre prioriteten via 

ICM modulet med øjeblikkelig virkning. Det er ikke muligt at ændre prioriteten for en 

meget hastende betaling.  

Artikel 16 – Likviditetslimits  

1. En deltager kan fastsætte en limit for brugen af disponibel likviditet til betalingsordrer i 

relation til andre TARGET2 deltagere, bortset fra en centralbank, ved at fastsætte 

bilaterale eller multilaterale limits. Der kan kun fastsættes limits i relation til normale 

betalingsordrer.  

2. Hvis en deltager fastsætter en bilateral limit, er dette en instruks til Danmarks 

Nationalbank om, at en accepteret betalingsordre ikke skal afvikles, hvis summen af 

deltagerens udgående normale betalingsordrer til en anden TARGET2 deltagers PM 

konto, fratrukket summen af alle indgående hastende og normale betalinger fra denne 

TARGET2 deltager, overstiger den bilaterale limit.  

3. En deltager kan fastsætte en multilateral limit for alle modpartsforhold, som ikke er 

genstand for en bilateral limit. Der kan kun fastsættes en multilateral limit, hvis deltageren 

har fastsat mindst en bilateral limit. Hvis en deltager fastsætter en multilateral limit, er 

dette en instruks til Danmarks Nationalbank om, at en accepteret betalingsordre ikke skal 

afvikles, hvis summen af deltagerens udgående normale betalingsordrer til alle de 

TARGET2 deltageres PM konti, som der ikke er fastsat bilaterale limits for, fratrukket 

summen af alle indgående hastende og normale betalinger fra disse PM konti, overstiger 

den multilaterale limit.  

4. Minimumsbeløbet for enhver limit er EUR 1 million. En bilateral eller multilateral limit med 

et beløb på nul, behandles som om der ikke var sat nogen limit. Det er ikke muligt at 

fastsætte en limit mellem nul og EUR 1 million.  

5. Limits kan via ICM modulet ændres i realtid med øjeblikkelig virkning eller med virkning 

fra næste bankdag. Såfremt en limit ændres til 0, er det ikke muligt at ændre den igen 

samme bankdag. Fastsættelse af en ny bilateral eller multilateral limit har først virkning fra 

næste bankdag.  

Artikel 17 – Likviditetsreserveringsfaciliteter  

1. Deltagerne kan via ICM modulet reservere likviditet til meget hastende eller hastende 

betalingsordrer.  

2. En anmodning om reservering af et vist likviditetsbeløb til meget hastende 

betalingsordrer er en instruks fra en deltager til Danmarks Nationalbank om kun at afvikle 

hastende og normale betalingsordrer, hvis der er likviditet til rådighed, når det beløb, der 

er reserveret til meget hastende betalingsordrer, er fratrukket. Stk. 2 gælder alene for 

deltagere med adgang til PM konti i TARGET2-Danmark via TARGET2 

netværksleverandøren og ikke for deltagere med internetbaseret adgang.   

3. En anmodning om reservering af et vist likviditetsbeløb til hastende betalingsordrer er en 

instruks fra en deltager til Danmarks Nationalbank om kun at afvikle normale 



 

  
 

betalingsordrer, hvis der er likviditet til rådighed, når det beløb, der er reserveret til 

hastende og meget hastende betalingsordrer, er fratrukket.  

4. Efter modtagelse af anmodningen om reservering kontrollerer Danmarks Nationalbank, 

om likviditetsbeløbet på deltagerens PM konto er tilstrækkeligt til reserveringen. Hvis 

dette ikke er tilfældet, reserveres kun den likviditet, som er til rådighed på PM kontoen. 

Den resterende del af den ønskede likviditet reserveres, såfremt der bliver yderligere 

likviditet til rådighed.  

5. Beløbet for en likviditetsreservering kan ændres. Deltagerne kan afgive anmodning via 

ICM modulet om reservering af nye beløb med øjeblikkelig virkning eller med virkning fra 

næste bankdag.  

Artikel 17a – Stående instrukser om reservering og dedikering af likviditet  

1. Deltagerne kan på forhånd via ICM modulet fastsætte et standard likviditetsbeløb 

reserveret til meget hastende eller hastende betalingsordrer. En sådan stående instruks 

eller en ændring af en sådan instruks har virkning fra næste bankdag.  

2. Deltagerne kan på forhånd via ICM modulet fastsætte et standard likviditetsbeløb 

reserveret til brug for afvikling i afviklingssystemer. En sådan stående instruks eller en 

ændring af en sådan instruks har virkning fra næste bankdag. En deltager anses for at 

have afgivet instruks til Danmarks Nationalbank om at dedikere likviditet på dennes 

vegne, såfremt det pågældende afviklingssystem anmoder herom.  

Artikel 18 – Forudbestemte afviklingstidspunkter  

1. Ordregivende deltagere kan på forhånd fastsætte afviklingstidspunktet for 

betalingsordrer inden for en bankdag ved anvendelse af Earliest Debit Time Indicator eller 

Latest Debit Time Indicator.  

2. Når Earliest Debit Time Indicator anvendes, bliver den accepterede betalingsordre gemt 

og først indført i entry disposition på det angivne tidspunkt.  

3. Når Latest Debit Time Indicator anvendes, returneres den accepterede betalingsordre 

som uafviklet, hvis den ikke kan afvikles på det angivne debiteringstidspunkt. 15 minutter 

forinden det fastsatte debiteringstidspunkt sendes der automatisk en meddelelse til den 

ordregivende deltager via ICM modulet. En ordregivende deltager, der har 

internetbaseret adgang til PM konti i TARGET2, informeres via ICM modulet i stedet for at 

få sendt en automatisk meddelelse via ICM modulet. Den ordregivende deltager kan også 

anvende Latest Debit Time Indicator alene som en advarselsindikator. I disse tilfælde 

returneres den pågældende betalingsordre ikke.  

4. Ordregivende deltagere kan ændre Earliest Debit Time Indicator og Latest Debit Time 

Indicator via ICM modulet.  

5. Appendiks I og IA indeholder yderligere tekniske detaljer.  



 

  
 

Artikel 19 – Betalingsordrer afgivet på forhånd  

1. Betalingsordrer kan afgives indtil fem bankdage før det angivne afviklingstidspunkt 

(betalingsordrer afgivet på forhånd (warehoused payment orders)).  

2. Betalingsordrer afgivet på forhånd accepteres og indføres i entry disposition ved 

begyndelsen af åbningstiden, jf. appendiks V, den bankdag, som den ordregivende 

deltager har angivet. Disse betalingsordrer placeres foran betalingsordrer med samme 

prioritet.  

3. Artikel 15, stk.3, 22, stk. 2 og 28, stk.1, litra a, gælder tilsvarende for betalingsordrer 

afgivet på forhånd.  

Artikel 20 – Afvikling af betalingsordrer i entry disposition  

1. Medmindre den ordregivende deltager har angivet afviklingstidspunktet på den måde, 

som er beskrevet i artikel 18, afvikles accepterede betalingsordrer straks eller senest ved 

afslutning af den bankdag, hvor de blev accepteret, under forudsætning af at der er 

tilstrækkelige midler til rådighed på betalerens PM konto og under hensyntagen til 

eventuelle likviditetslimits og likviditetsreserveringer, jf. artikel 16 og 17.  

2. Finansiering kan tilvejebringes fra:  

a) den disponible likviditet på PM kontoen eller  

b) indgående betalinger fra andre TARGET2 deltagere, med forbehold af de anvendelige 

optimeringsprocedurer.  

3. For meget hastende betalingsordrer gælder 'først ind, først ud' (FIFU) princippet. Dette 

indebærer, at meget hastende betalingsordrer afvikles i kronologisk rækkefølge. 

Hastende og normale betalingsordrer afvikles ikke, så længe der er meget hastende 

betalingsordrer i køen.  

4. For hastende betalingsordrer gælder FIFU-princippet tilsvarende. Normale 

betalingsordrer afvikles ikke, så længe der er hastende og meget hastende 

betalingsordrer i køen.  

5. Uanset stk. 3 og stk. 4 kan betalingsordrer med en lavere prioritet (eller med samme 

prioritet, men accepteret senere) blive afviklet før betalingsordrer med en højere prioritet 

(eller med samme prioritet, men accepteret tidligere), hvis betalingsordrer med lavere 

prioritet efter netting med betalinger, som skal modtages, tilsammen vil resultere i en 

likviditetsforøgelse for betaleren.  

6. Normale betalingsordrer afvikles i overensstemmelse med FIFU-princippet med ”bypass”, 

dvs. at de kan blive afviklet straks (uafhængig af andre normale betalinger i køen, som er 

accepteret tidligere) og dermed bryde med FIFU-princippet, såfremt der er tilstrækkelig 

likviditet til rådighed.  

7. Appendiks I og IA indeholder nærmere oplysninger om afvikling af betalingsordrer i entry 

disposition. 



 

  
 

Artikel 21 – Afvikling og returnering af betalingsordrer i køen.  

1. Betalingsordrer, som ikke afvikles straks i entry disposition, placeres i kø i 

overensstemmelse med den af den pågældende deltager angivne prioritet, jf. artikel 15.  

2. For at optimere afviklingen af betalingsordrer i køen kan Danmarks Nationalbank anvende 

optimeringsprocedurerne, som er beskrevet i appendiks I og IA.  

3. Bortset fra meget hastende betalingsordrer, kan betaleren via ICM modulet ændre 

placeringen for en eller flere betalingsordrer i køen (dvs. omfordele dem). Betalingsordrer 

kan med øjeblikkelig virkning flyttes enten forrest eller bagest i den pågældende kø på 

ethvert tidspunkt i løbet af den aktuelle bankdags åbningstid, jf. appendiks V.  

4. På anmodning fra en betaler kan Danmarks Nationalbank beslutte at ændre en meget 

hastende betalingsordres placering i køen (bortset fra meget hastende betalingsordrer i 

forbindelse med afviklingsprocedure 5 og 6), forudsat at denne ændring ikke påvirker den 

smidige afvikling i afviklingssystemer i TARGET2 eller på anden måde giver anledning til 

systemisk risiko.  

5. Likviditetsoverførselsordrer, som er påbegyndt i ICM modulet, returneres straks som 

uafviklede, såfremt der ikke er tilstrækkelig likviditet på kontoen. Andre betalingsordrer 

returneres som uafviklede, såfremt de ikke kan afvikles inden sluttidspunktet for den 

relevante meddelelsestype, jf. appendiks V.  

Artikel 22 – Tidspunktet for, hvornår en overførselsordre er indgået i systemet og ikke 
længere kan tilbagekaldes  

1. I relation til direktivet om endelig afregning, artikel 3, stk. 1, første punktum og 

værdipapirhandelsloven (lbkg nr. 855 af 17. august 2012 ), § 57c, anses betalingsordrer 

for indgået i TARGET2-Danmark på det tidspunkt, hvor den relevante deltagers PM konto 

er debiteret.  

2. Betalingsordrer kan tilbagekaldes, indtil de er indgået i TARGET2-Danmark i 

overensstemmelse med stk. 1. Betalingsordrer, der er omfattet af en algoritme som nævnt 

i appendiks I og Ia, kan ikke tilbagekaldes, så længe algoritmen løber.  

AFSNIT V MODUS FOR KONSOLIDERET KONTOINFORMATION  

Afsnit V gælder alene for deltagere med adgang til PM konti i TARGET2-Danmark via TARGET2 

netværksleverandøren og ikke for deltagere med internetbaseret adgang.  

Artikel 23 – Modus for konsolideret kontoinformation  

1. Danmarks Nationalbank skal tilbyde modus for konsolideret kontoinformation (CAI 

modus).  



 

  
 

Artikel 24 – Anvendelse af CAI modus  

1. Følgende enheder kan anvende CAI modus:  

a) et kreditinstitut og/eller dets filialer (uanset om disse enheder deltager i samme 

TARGET2 delsystem), forudsat at de pågældende enheder har flere PM konti, 

identificeret ved forskellige BIC koder, eller  

b) to eller flere kreditinstitutter, som tilhører samme gruppe, og/eller deres filialer, som 

hver har en eller flere PM konti, identificeret ved forskellige BIC koder.  

2.  

a) I CAI modus modtager hvert medlem af CAI-gruppen og deres respektive 

centralbanker en fortegnelse over gruppemedlemmernes PM konti samt følgende 

yderligere oplysninger, konsolideret på CAI-gruppe niveau:  

i. intradag-kredit limits (hvis relevant),  

ii. saldi, herunder saldi på afviklingskonti,  

iii. omsætning,  

iv. afviklede betalinger og  

v. betalingsordrer i kø.  

b) CAI-gruppelederen og dennes centralbank skal have adgang til alle de ovennævnte 

oplysninger i relation til alle CAI-gruppens PM konti.  

c) De i dette stykke nævnte oplysninger leveres via ICM modulet.  

3. CAI-gruppelederen er berettiget til at iværksætte likviditetsoverførsler via ICM modulet 

mellem PM konti, herunder tilhørende afviklingskonti, som er del af samme CAI-gruppe.  

4. Hver CAI-gruppe skal udnævne en CAI-gruppeleder. I tilfælde af at CAI-gruppen kun 

består af én deltager, skal denne deltager fungere som CAI-gruppeleder. CAI-

gruppelederen skal fremsende en skriftlig anmodning til CAI-gruppelederens centralbank 

om at måtte benytte CAI modus (med anmodningen skal sendes de af Danmarks 

Nationalbank udleverede blanketter vedrørende stamdata). De øvrige CAI-

gruppemedlemmer skal fremsende deres skriftlige anmodninger (med de af Danmarks 

Nationalbank udleverede blanketter vedrørende stamdata) til deres respektive 

centralbanker. CAI-gruppelederens centralbank kan kræve alle yderligere oplysninger og 

dokumentation, som den skønner nødvendig med henblik på at vurdere anmodningen.  

5. CAI-gruppelederens centralbank skal kontrollere, om ansøgerne opfylder kravene til 

oprettelse af en CAI-gruppe. CAI-gruppelederens centralbank kan i den forbindelse 

samarbejde med de andre centralbanker. CAI-gruppelederens centralbanks afgørelse skal 

meddeles skriftligt til CAI-gruppelederen senest en måned efter CAI-gruppelederens 

centralbanks modtagelse af ansøgningen, eller – såfremt CAI-gruppelederens centralbank 

anmoder om yderligere oplysninger – senest en måned efter CAI-gruppelederens 



 

  
 

centralbank har modtaget disse oplysninger. Et afslag på ansøgningen skal indeholde 

begrundelse herfor.  

Artikel 25 – Ophævet  

Artikel 26 – Ophævet  

AFSNIT VII SIKKERHEDSKRAV OG NØDPROCEDURER  

Artikel 27 – Driftskontinuitet og nødprocedurer  
Såfremt der indtræffer en ekstraordinær, udefrakommende hændelse eller en anden begivenhed, 

som påvirker funktionen af SSP, gælder de driftskontinuitets- og nødprocedurer, som er beskrevet 

i appendiks IV, jf. også appendiks IV.a.  

Artikel 28 – Sikkerhedskrav  

1. Deltagerne skal indføre tilstrækkelige sikkerhedskontroller, og for så vidt angår deltagere 

med internetbaseret adgang til TARGET2 især de sikkerhedskontroller, der er angivet i 

tillæg IA, til beskyttelse af deres systemer mod uautoriseret adgang og benyttelse. 

Deltagerne er eneansvarlige for en tilstrækkelig beskyttelse af fortrolighed, pålidelighed 

og tilgængelighed vedrørende deres systemer.  

2. Deltagerne skal underrette Danmarks Nationalbank om enhver hændelse af 

sikkerhedsmæssig betydning i deres tekniske infrastruktur, og hvor det er relevant, om 

hændelser af sikkerhedsmæssig betydning i den tekniske infrastruktur hos 

tredjepartsleverandører. Danmarks Nationalbank kan kræve yderligere oplysninger om 

hændelsen, og såfremt det er nødvendigt, kræve, at deltageren gennemfører passende 

foranstaltninger til at forhindre, at en sådan hændelse indtræder igen.  

3. Danmarks Nationalbanken kan pålægge alle deltagerne og/eller de deltagere, som efter 

Danmarks Nationalbanks skøn er af afgørende betydning, at opfylde yderligere 

sikkerhedskrav.  

4. Deltagere, der anvender internetbaseret adgang, skal straks informere Danmarks 

Nationalbank om enhver hændelse, der kan påvirke certifikaternes gyldighed, særligt de i 

Appendiks IA anførte hændelser, herunder, men ikke begrænset til, ethvert tab af 

certifikater eller misbrug. 

AFSNIT VIII  INFORMATIONS- OG KONTROLMODULET (ICM MODULET)  

Artikel 29 – Anvendelse af ICM modulet  

1. For deltagere med adgang til PM konti i TARGET2-Danmark via TARGET2 

netværksleverandøren:  

ICM modulet:  



 

  
 

a) giver deltagerne adgang til information vedrørende deres konti og mulighed for 

styring af likviditet,  

b) kan anvendes til at afgive likviditetsoverførselsordrer og  

c) giver deltagerne mulighed for at iværksætte betaling af backup engangsbeløb ("lump 

sum payments") og backup nødprocedurebetalinger i tilfælde af svigt i deltagerens 

betalingsinfrastruktur.  

1.a. For deltagere med internetbaseret adgang til TARGET2-Danmark:  

 ICM-modulet.  

a) giver deltagerne mulighed for at afgive betalingsordrer  

b) giver deltagerne adgang til information vedrørende deres konti og mulighed for 

styring af likviditet  

c) kan anvendes til at afgive likviditetsoverførselsordrer og  

d) giver deltagerne adgang til systemmeddelelser   

2. Appendiks I og Appendiks 1a indeholder yderligere tekniske detaljer om ICM modulet. 

AFSNIT IX KOMPENSATION, ANSVAR OG DOKUMENTATION  

Artikel 30 – Kompensationsordning  
Hvis en betalingsordre ikke kan afvikles samme bankdag, som den er accepteret, pga. et teknisk 

funktionssvigt i TARGET2, skal Danmarks Nationalbank give tilbud om kompensation til de berørte 

direkte deltagere i overensstemmelse med den særlige procedure, som er fastlagt i appendiks II.  

Artikel 31 – Ansvar  

1. Danmarks Nationalbank og deltagerne har pligt til at udvise agtpågivenhed ved 

opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til disse Vilkår.  

2. Danmarks Nationalbank er ansvarlig over for sine deltagere i tilfælde af svig (herunder 

bl.a. forsæt) eller grov uagtsomhed for alle tab, som er forårsaget af driften af TARGET2- 

Danmark. I tilfælde af simpel uagtsomhed er Danmarks Nationalbanks ansvar begrænset 

til deltagerens direkte tab, dvs. det pågældende transaktionsbeløb og/eller rentetab, men 

undtaget følgetab af enhver art.  

3. Danmarks Nationalbank er ikke ansvarlig for tab, som skyldes forstyrrelse eller svigt i den 

tekniske infrastruktur (herunder bl.a. Danmarks Nationalbanks it infrastruktur, 

programmer, data, applikationer eller netværk), såfremt en sådan forstyrrelse eller svigt 

opstår på trods af, at Danmarks Nationalbank har gennemført sådanne rimelige 

foranstaltninger, som er nødvendige til beskyttelse af denne infrastruktur mod forstyrrelse 

og svigt og til afhjælpning af følgerne af sådan forstyrrelse eller svigt (herunder, men ikke 

begrænset til iværksættelse og gennemførelse af driftskontinuitets- og nødprocedurerne, 

som beskrevet i appendiks IV).  



 

  
 

4. Danmarks Nationalbank er ikke ansvarlig:   

a) i det omfang tabet skyldes deltageren, eller  

b) hvis tabet skyldes udefrakommende hændelser, som er uden for Danmarks 

Nationalbanks rimelige kontrol (force majeure).  

5. Uanset bestemmelserne i lov om betalingstjenester og elektroniske penge ( lbkg nr. 613  

af 24 . april 2015) finder stk. 1 - 4 anvendelse i det omfang, Danmarks Nationalbanks 

ansvar kan udelukkes.  

6. Danmarks Nationalbank og deltagerne skal tage alle rimelige og praktisk gennemførlige 

skridt til at begrænse eventuelle skader eller tab som angivet i denne artikel.  

7. Danmarks Nationalbank kan bemyndige tredjeparter til i sit navn at udføre nogle eller alle 

af sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår, særligt telekommunikations- eller andre 

netværksleverandører eller andre enheder, såfremt dette er nødvendigt for at opfylde 

Danmarks Nationalbanks forpligtelser, eller hvis dette er normal markedspraksis. 

Danmarks Nationalbanks forpligtelse er begrænset til behørigt valg af og bemyndigelse af 

en sådan tredjepart, og Danmarks Nationalbanks ansvar er tilsvarende begrænset. I dette 

stykke anses centralbanker, der er SSP-leverandører, ikke for tredjeparter. 

Artikel 32 – Dokumentation  

1. Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår sendes alle betalingsmeddelelser og andre 

meddelelser mellem Danmarks Nationalbank og deltagerne, som er relateret til 

behandling af betalinger i TARGET2, f.eks. bekræftelser på debiteringer og krediteringer 

eller saldomeddelelser, via TARGET2 netværksleverandøren til deltagere med adgang til 

PM konti i TARGET2 via TARGET2 netværksleverandøren. For deltagere med 

internetbaseret adgang til TARGET2, er de nævnte meddelelser, medmindre andet er 

bestemt i disse vilkår, tilgængelige for deltagerne på ICM-modulet. 

2. Elektronisk eller skriftlig registrering af meddelelser, som opbevares af Danmarks 

Nationalbank eller af TARGET2 netværksleverandøren, skal anerkendes som 

dokumentation for betalinger, som er behandlet af Danmarks Nationalbank. Den gemte 

eller udprintede version af TARGET2 netværksleverandørens oprindelige meddelelse 

anerkendes som dokumentation, uanset den oprindelige meddelelses form.  

3. Hvis en deltagers forbindelse til TARGET2 netværksleverandøren svigter, skal deltageren 

anvende de alternative måder til afsendelse af meddelelser, der er fastlagt i appendiks IV. 

I disse tilfælde har den gemte og udprintede version af den meddelelse, som afgives af 

Danmarks Nationalbank, samme gyldighed som dokumentation som den oprindelige 

meddelelse, uanset dens form. Hvis forbindelsen svigter for en deltager med 

internetbaseret adgang til TARGET2, skal deltageren anvende de alternative måder til 

afsendelse af meddelelser, der er fastlagt i appendiks IA. I disse tilfælde skal den gemte 

eller udprintede version af den meddelelse, som afgives af Danmarks Nationalbank, 

anerkendes som dokumentation.   



 

  
 

4. Danmarks Nationalbank skal opbevare fuldstændige optegnelser over betalingsordrer 

afgivet af og betalinger modtaget af deltagerne i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, 

hvor henholdsvis betalingsordrerne er afgivet og betalingerne modtaget.  

5. Danmarks Nationalbanks egne bøger og arkiver (uanset om de er opbevaret på papir, 

lagret elektronisk eller i nogen mekanisk reproducerbar form) skal anerkendes som 

dokumentation for deltagernes forpligtelser og for ethvert andet forhold, som parterne 

henholder sig til.  

AFSNIT X OPHØR AF DELTAGELSE OG LUKNING AF KONTI  

Artikel 33 – Varighed og opsigelse  

1. Med forbehold af artikel 34 gives der adgang til deltagelse i TARGET2-Danmark på 

ubestemt tid.  

2. En deltager kan på ethvert tidspunkt opsige sin deltagelse i TARGET2-Danmark med et 

varsel på 14 bankdage, medmindre deltageren aftaler et kortere varsel med Danmarks 

Nationalbank.  

3. Danmarks Nationalbank kan på ethvert tidspunkt opsige en deltagers deltagelse i 

TARGET2Danmark med et varsel på tre måneder, medmindre der aftales et andet varsel 

med deltageren.  

4. Ved ophør af deltagelse er fortrolighedspligten, som fastsat i artikel 38, fortsat gældende i 

et tidsrum på 5 år regnet fra ophørsdatoen.  

5. Ved ophør af deltagelse skal den pågældende deltagers PM konti lukkes i 

overensstemmelse med artikel 35.  

Artikel 34 – Suspension og ophævelse  

1. En PM kontohavers deltagelse i TARGET2-Danmark ophæves eller suspenderes straks og 

uden varsel, såfremt et af følgende tilfælde af misligholdelse indtræffer:  

a) indledning af insolvensbehandling og/eller  

b) PM kontohaveren opfylder ikke længere adgangsbetingelserne anført i artikel 4.  

 

For så vidt angår dette stykke 1 kvalificerer iværksættelse af afviklingsforanstaltninger 

i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU4 over 

for en PM kontohaver ikke automatisk som indledning af insolvensbehandling.      

2. Danmarks Nationalbank kan uden varsel ophæve eller suspendere PM kontohaverens 

deltagelse i TARGET2-Danmark, hvis:  

a) et eller flere tilfælde af misligholdelse (bortset fra de, der er nævnt i stk. 1) indtræffer,  
 

4
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og 

om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 
2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012.(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190) 



 

  
 

b) PM kontohaveren i øvrigt væsentligt misligholder disse Vilkår,  

c) PM kontohaveren ikke opfylder en væsentlig forpligtelse over for Danmarks 

Nationalbank,  

d) PM kontohaveren er udelukket fra eller på anden måde ophørt som medlem af 

TARGET2 CUG (SWIFT Closed User Group)   

e) nogen anden hændelse, der relaterer sig til PM kontohaveren, indtræffer, som efter 

Danmarks Nationalbanks vurdering vil udgøre en fare for den overordnede stabilitet, 

soliditet og sikkerhed i TARGET2-Danmark eller noget andet TARGET2 delsystem eller 

en hindring for Danmarks Nationalbanks udførelse af sine opgaver, som disse er 

beskrevet i lov om Danmarks Nationalbank og Reglement for Danmarks Nationalbank 

samt statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske 

Centralbank, eller af forsigtighedshensyn udgøre risici.   

3. Ved udøvelse af sit skøn i henhold til stk. 2 skal Danmarks Nationalbank bl.a. tage hensyn 

til betydningen af misligholdelsen eller de begivenheder, som er nævnt i litra a til c.  

4.  

a) Såfremt Danmarks Nationalbank suspenderer eller ophæver en PM kontohavers 

deltagelse i TARGET2Danmark i henhold til stk. 1 eller 2, skal Danmarks Nationalbank 

straks, via en ICM meddelelse eller en T2S-meddelelse, underrette PM kontohaveren, 

andre centralbanker og de øvrige PM kontohavere samt indehavere af T2S-

afviklingskonti i alle TARGET2 delsystemer om suspenderingen eller ophævelsen. 

Denne meddelelse anses for at være udstedt af den PM kontohavers hjemme-

centralbank, som modtager meddelelsen 

b) Så snart en sådan ICM meddelelse er modtaget af PM kontohaverne med adgang til 

PM konti i TARGET2 Danmark via TARGET2 netværksleverandøren og, for så vidt angår 

PM kontohaverne med internetbaseret adgang, er gjort tilgængelig på ICM-modulet, 

skal disse anses for at være underrettet om ophævelsen/suspenderingen af den 

pågældende PM kontohavers deltagelse i TARGET2-Danmark eller et andet TARGET2 

delsystem. PM kontohaverne bærer ethvert tab, der opstår som følge af afgivelse af 

en betalingsordre til PM kontohavere, hvis deltagelse er suspenderet eller ophævet, 

såfremt denne betalingsordre blev indført i TARGET2-Danmark efter modtagelse af 

ICM meddelelsen og, for så vidt angår PM kontohaverne med internetbaseret adgang, 

efter det tidspunkt ICM meddelelsen var tilgængelig.  

5. Efter ophævelse af en PM kontohavers deltagelse accepterer TARGET2-Danmark ikke nye 

betalingsordrer fra denne PM kontohaver. Betalingsordrer i kø, betalingsordrer afgivet på 

forhånd og nye betalingsordrer til fordel for denne PM kontohaver afvises.  

6. Såfremt en PM kontohaver er suspenderet fra TARGET2-Danmark, på et andet grundlag 

end det i stk. 1, litra a) nævnte, lagres alle dennes indgående betalinger og udgående 

betalingsordrer, og disse indføres først i entry disposition efter, at de udtrykkelig er 

blevet accepteret af den suspenderede PM kontohavers centralbank.  



 

  
 

7. Såfremt en PM kontohaver er suspenderet fra TARGET2-Danmark af den i stk. 1, litra a) 

nævnte årsag, gennemføres enhver udgåede betalingsordre fra den pågældende PM 

kontohavers konto alene efter instruktion fra dennes repræsentanter, herunder 

repræsentanter udpeget af en kompetent myndighed eller en domstol, såsom PM 

kontohaverens kurator eller rekonstruktør, eller i henhold til en afgørelse truffet af en 

kompetent myndighed eller domstol, som kan håndhæves, og som anviser hvorledes 

betalingerne skal behandles. Alle indgående betalinger behandles i overensstemmelse 

med stk. 6. 

Artikel 35 – Lukning af PM konti  

1. Deltagere kan lukke deres PM konti til enhver tid, forudsat at de giver Danmarks 

Nationalbank et varsel på 14 bankdage herom.  

2. Ved ophør af deltagelse i henhold til enten artikel 33 eller artikel 34 skal Danmarks 

Nationalbank lukke den pågældende deltagers PM konti, efter:  

a) at have afviklet eller afvist eventuelle betalingsordrer i kø og  

b) gjort brug af sin modregningsret i henhold til artikel 36.  

AFSNIT XI AFSLUTTENDE BESTEMMELSER  

Artikel 36 – Danmarks Nationalbanks modregningsret  

1. I tilfælde af  

a) misligholdelse som beskrevet i artikel 34, stk. 1, litra a og b; eller  

b) misligholdelse som beskrevet i artikel 34, stk. 2, litra a – e, hvis denne misligholdelse 

har medført, at deltagerens deltagelse i TARGET2-Danmark er blevet ophævet eller 

suspenderet, og uanset om deltageren er taget under insolvensbehandling, og uanset 

om der er foretaget arrest eller udlæg eller nogen anden disposition over deltagerens 

aktiver, forfalder alle deltagerens forpligtelser automatisk og straks til øjeblikkelig 

betaling, uden varsel, og uden at der skal indhentes forudgående godkendelse fra 

nogen myndighed. Deltagerens og Danmarks Nationalbanks gensidige forpligtelser vil 

endvidere automatisk blive modregnet, og den part, der skylder det største beløb, 

betaler forskellen til den anden part.  

2. Danmarks Nationalbank giver straks deltageren meddelelse om en eventuel modregning i 

henhold til stk. 1, efter modregningen har fundet sted.  

3. Danmarks Nationalbank kan uden varsel debitere enhver deltagers PM konto med et 

beløb, som deltageren skylder Danmarks Nationalbank som følge af retsforholdet mellem 

deltageren og Danmarks Nationalbank.  



 

  
 

Artikel 37 – Sikkerhed i indestående på afviklingskonti  

1. Saldoen på deltagerens afviklingskonto, som er åbnet til afvikling af betalingsordrer 

vedrørende et afviklingssystem i henhold til afviklingsaftalen mellem afviklingssystemet og 

dettes centralbank, er spærret i tidsrummet angivet i stk. 2. Denne saldo skal sikre 

deltagerens forpligtelser over for Danmarks Nationalbank i forbindelse med en sådan 

afvikling, jf. stk. 7.  

2. Saldoen på deltagerens afviklingskonto er spærret i tidsrummet fra registrering af 

afviklingssystemets meddelelse om ‘start-of-cycle’ i TARGET2-Danmark, og indtil 

registrering af afviklingssystemets meddelelse om 'end-of-cycle' i TARGET2-Danmark. Hvis 

det er relevant, kan Danmarks Nationalbank i dette tidsrum forhøje eller nedsætte den 

spærrede saldo ved at kreditere eller debitere afviklingsbetalinger på tværs af systemet til 

eller fra afviklingskontoen eller ved kreditering af likviditetsoverførsler til 

afviklingskontoen.  

3. Ved bekræftelse af spærringen af saldoen på deltagerens afviklingskonto (afsendelse af 

'ReturnAccount' meddelelse til afviklingssystemet) garanterer Danmarks Nationalbank 

afviklingssystemet betaling op til dette saldobeløb. Ved bekræftelse af forhøjelsen eller 

nedsættelsen af den spærrede saldo - hvor dette er relevant - efter kreditering eller 

debitering af afviklingsbetalinger på tværs af systemet til eller fra afviklingskontoen eller 

kreditering af likviditetsoverførsler til afviklingskontoen, forhøjes eller nedsættes 

garantien automatisk med det konkrete beløb. Med forbehold af den nævnte forhøjelse 

eller nedsættelse af garantien, er garantien uigenkaldelig, ubetinget og forfalden på 

anfordring. Hvis Danmarks Nationalbank ikke er afviklingssystemets centralbank, anses 

Danmarks Nationalbank for instrueret om at stille ovennævnte garanti over for 

afviklingssystemets centralbank..  

4. Så længe deltageren ikke er taget under nogen form for insolvensbehandling, skal 

betalingsinstrukser til udligning af deltagerens betalingsforpligtelse i relation til 

afviklingssystemet afvikles uden træk på garantien, jf. stk. 3, og derved uden realisation af 

sikkerheden i saldoen på deltagerens afviklingskonto, jf. stk. 1.  

5. I tilfælde af deltagerens insolvens udgør betalingsinstruksen til udligning af deltagerens 

betalingsforpligtelse i relation til afviklingssystemet et krav om betaling under garantien, 

jf. stk. 3. Debitering af deltagerens afviklingskonto med beløbet angivet i 

betalingsinstruksen (og kreditering af afviklingssystemets tekniske konto) indebærer 

derved Danmarks Nationalbanks opfyldelse af sin garantiforpligtelse og samtidig 

realisation af dennes sikkerhed i saldoen på deltagerens afviklingskonto.  

6. Garantien ophører, når meddelelsen fra afviklingssystemet om, at afviklingen er 

gennemført (en 'end-of-cycle' meddelelse), er registreret i TARGET2-Danmark.  

7. Deltageren er forpligtet til at godtgøre Danmarks Nationalbank enhver betaling, som 

Danmarks Nationalbank har foretaget under garantien.  



 

  
 

Artikel 38 – Fortrolighed  

1. Danmarks Nationalbank skal behandle alle følsomme eller hemmelige oplysninger 

fortroligt, herunder oplysninger vedrørende betalinger og tekniske eller organisatoriske 

oplysninger, som tilhører deltageren, deltagere fra den samme gruppe, eller deltagerens 

kunder, medmindre deltageren eller dennes kunder skriftligt har givet tilladelse til 

videregivelse, eller en sådan videregivelse er tilladt eller påkrævet i henhold til dansk ret.  

2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 giver deltageren samtykke til, at Danmarks Nationalbank kan 

videregive oplysninger vedrørende betalinger samt tekniske eller organisatoriske 

oplysninger om deltageren, deltagere i samme gruppe eller deltagerens kunder, der er 

erhvervet som led i driften af TARGET2-Danmark, til a) andre centralbanker eller 

tredjeparter, som er involveret i driften af TARGET2-Danmark, i det omfang dette er 

nødvendigt, for at TARGET2 kan fungere effektivt eller for at kunne overvåge deltagerens 

eller deltagerens gruppes eksponering; b) andre centralbanker for at kunne udføre de 

nødvendige analyser vedrørende markedsoperationer, pengepolitiske funktioner, 

finansiel stabilitet eller finansiel integration; eller c) myndigheder i medlemsstaterne og 

Unionen, herunder centralbanker, med ansvar for tilsyn og overvågning, i det omfang 

dette er nødvendigt, for at disse kan udføre deres opgaver og, forudsat i alle de nævnte 

tilfælde, at videregivelsen ikke er i strid med den gældende lovgivning.  Danmarks 

Nationalbank er ikke ansvarlig for finansielle og kommercielle følger af en sådan 

videregivelse.  

3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 og under forudsætning af, at det ikke gør det muligt, 

hverken direkte eller indirekte, at identificere deltageren eller deltagerens kunder, kan 

Danmarks Nationalbank anvende, videregive eller offentliggøre betalingsoplysninger 

vedrørende deltageren eller deltagerens kunder til statistiske, historiske, 

forskningsmæssige eller andre formål, når dette sker som led i Danmarks Nationalbanks 

udførelse af sine opgaver eller – hvis oplysningerne videregives til andre offentlige 

myndigheder – når dette sker til brug for disse myndigheders udførelse af deres opgaver.  

4. Oplysninger om driften af TARGET2-Danmark, som deltagerne har adgang til, må kun 

anvendes til de formål, som er bestemt i disse Vilkår. Deltagerne skal behandle sådanne 

oplysninger fortroligt, medmindre Danmarks Nationalbank skriftligt har givet udtrykkeligt 

samtykke til videregivelse. Deltagerne skal sikre, at tredjeparter, til hvem de overdrager 

udførelsen af opgaver, som kan have indflydelse på opfyldelse af deltagernes forpligtelser 

i henhold til disse Vilkår, er bundet af de i denne artikel indeholdte krav om fortrolighed.  

5. Til brug for afvikling af betalingsordrer har Danmarks Nationalbank bemyndigelse til at 

behandle og overføre de nødvendige data til TARGET2 netværksleverandøren.  

Artikel 39 – Beskyttelse af personoplysninger, foranstaltninger mod hvidvaskning, 

administrative eller restriktive foranstaltninger, mv.  

1. Deltagerne anses for at være bekendt med og skal handle i overensstemmelse med alle 

forpligtelser, der påhviler dem i henhold til lovgivningen om beskyttelse af 

personoplysninger, lovgivningen om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning og 

finansiering af terrorisme og mod spredningsfølsomme nukleare aktiviteter og udvikling 



 

  
 

af fremførelsessystemer til kernevåben, særligt for så vidt angår gennemførelse af 

forebyggende foranstaltninger vedrørende betalinger, som debiteres eller krediteres 

deres PM konti. Deltagere med adgang til PM konti i TARGET2-Danmark via 

netværksleverandøren og deltagere med internetbaseret adgang til TARGET2-Danmark 

skal, inden de indgår aftale med henholdsvis TARGET2 netværksleverandøren og en 

internetudbyder, endvidere gøre sig bekendt med disses politik om dataindsamling.  

2. Deltagerne anses for at have givet Danmarks Nationalbank bemyndigelse til at indhente 

alle oplysninger vedrørende dem fra både indenlandske og udenlandske 

tilsynsmyndigheder eller finansielle erhvervsorganisationer, hvis sådanne oplysninger er 

nødvendige for deltagelse i TARGET2-Danmark.  

3. Deltagerne skal i deres egenskab af betalingsformidlere for en betaler eller 

betalingsmodtager overholde alle krav, som hidrører fra administrative eller restriktive 

foranstaltninger, og som de er underlagt i henhold til artikel 75 eller 215 i traktaten, 

herunder for så vidt angår meddelelse og/eller opnåelse af godkendelse fra en kompetent 

myndighed med hensyn til gennemførelsen af transaktioner. Endvidere gælder følgende: 

a) når Danmarks Nationalbank er betalingsformidler for en deltager, som er betaler: 

i. skal deltageren foretage den påkrævede meddelelse eller opnå godkendelse 

på vegne af den centralbank, som først og fremmest skal give meddelelse 

eller opnå godkendelse, og skal forsyne Danmarks Nationalbank med 

dokumentation for, at meddelelsen er givet eller godkendelse er opnået 

ii. må deltageren ikke indlægge betalingsoverførselsordrer i TARGET2, førend 

denne har modtaget bekræftelse fra Danmarks Nationalbank på, at den 

påkrævede meddelelse er givet eller godkendelse er opnået af eller på vegne 

af betalingsmodtagerens betalingsformidler. 

b) når Danmarks Nationalbank er betalingsformidler for en deltager, som er 

betalingsmodtager, skal deltageren give den påkrævede meddelelse eller opnå 

godkendelse på vegne af den centralbank, som først og fremmest skal give 

meddelelse eller opnå godkendelse, og skal forsyne Danmarks Nationalbank med 

dokumentation for, at meddelelsen er givet, eller godkendelse er opnået. 

I dette stykke 3, har begreberne "betalingsformidler", "betaler" og "betalingsmodtager" 

samme betydning som i de gældende administrative og restriktive foranstaltninger. 

Artikel 40 – Meddelelser  

1. Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår, skal alle påkrævede eller tilladte meddelelser i 

henhold til disse Vilkår sendes ved anbefalet brev, pr. telefax eller på anden måde 

skriftligt eller, for deltagere med adgang til PM konti i TARGET2-Danmark via TARGET2 

netværksleverandøren, ved bekræftet meddelelse via TARGET2 netværksleverandøren. 

Meddelelser til Danmarks Nationalbank sendes til Centralbankkunder, Bank og Marked, 

Danmarks Nationalbank, Havnegade 5, 1093 København K eller til Danmarks 

Nationalbanks BIC adresse: DKNBDKKK. Meddelelser til deltageren skal sendes til den 



 

  
 

adresse, det faxnummer eller den BIC adresse, som deltageren til enhver tid meddeler 

Danmarks Nationalbank.  

2. Som bevis for, at en meddelelse er sendt, er det tilstrækkeligt at godtgøre, at den blev 

afleveret på den relevante adresse, eller at kuverten med meddelelsen var behørigt 

adresseret og afsendt.  

3. Alle meddelelser skal affattes på dansk og/eller engelsk.  

4. Deltagere er bundet af alle Danmarks Nationalbanks blanketter og dokumenter, som 

deltagerne har udfyldt og/eller underskrevet, herunder bl.a. blanketter vedrørende 

stamdata, jf. artikel 8, stk. 2, litra a, og oplysninger afgivet i medfør af artikel 11, stk. 5, 

som er fremsendt i overensstemmelse med stk. 1 og 2, og som Danmarks Nationalbank 

med rimelighed må antages at have modtaget fra deltagerne, deres ansatte eller 

befuldmægtigede.  

Artikel 41 – Kontraktforhold til netværksleverandør  
Gælder alene for deltagere med adgang til PM konti i TARGET2-Danmark via TARGET2 

netværksleverandøren og ikke for deltagere med internetbaseret adgang.  

1. I disse Vilkår er TARGET2 netværksleverandøren SWIFT. Deltagerne skal indgå en særskilt 

aftale med SWIFT vedrørende de tjenester, der skal leveres af SWIFT i forbindelse med 

benyttelse af TARGET2-Danmark. Retsforholdet mellem deltagerne og SWIFT er alene 

reguleret af SWIFT’s forretningsbetingelser.  

2. Deltagerne skal endvidere deltage i en TARGET2 CUG, som bestemt af de centralbanker, 

som er SSP-leverandører, i deres egenskab af SWIFTs serviceadministrator for SSP. En 

deltagers adgang til og udelukkelse fra TARGET2 CUG har virkning, når det er meddelt 

SWIFT af SWIFTs serviceadministrator.  

3. Deltagerne skal efterleve TARGET2 SWIFT Service Profile, som Danmarks Nationalbank 

stiller til rådighed.  

4. De tjenester, der leveres af SWIFT, udgør ikke en del af de tjenester, som TARGET2- 

Danmark skal levere i forbindelse med TARGET2.  

5. Danmarks Nationalbank er ikke ansvarlig for handlinger, fejl eller undladelser, begået af 

SWIFT som leverandør af SWIFT tjenester (herunder SWIFTs ledelse, medarbejdere og 

underleverandører), eller for handlinger, fejl eller undladelser, begået af 

netværksleverandører, som er valgt af deltagerne med henblik på at få adgang til SWIFTs 

netværk.  

Artikel 42 – Ændringsprocedure  
Danmarks Nationalbank kan til enhver tid ensidigt ændre disse Vilkår, herunder appendiks hertil. 

Sådanne ændringer meddeles ved brev, som gøres tilgængeligt via "NEXT ekstranet" på 

Nationalbankens hjemmeside. Ændringer anses for at være accepteret, medmindre deltageren 

udtrykkeligt gør indsigelse herimod senest 14 dage efter at være blevet underrettet om 

ændringerne. Såfremt en deltager gør indsigelse mod en ændring, er Danmarks Nationalbank 



 

  
 

berettiget til straks at bringe deltagerens deltagelse i TARGET2-Danmark til ophør og lukke 

deltagerens PM konti.  

Artikel 43 – Tredjepartsrettigheder  

1. En deltager må ikke overdrage, pantsætte eller transportere nogen rettighed, forpligtelse 

eller fordring, som udspringer af eller har forbindelse med disse Vilkår, til en tredjepart 

uden Danmarks Nationalbanks skriftlige samtykke.  

2. Disse Vilkår skaber ingen rettigheder eller forpligtelser for andre end Danmarks 

Nationalbank og deltagerne i TARGET2-Danmark.  

Artikel 44 – Lovvalg, jurisdiktion og opfyldelsessted  

1. Forholdet mellem Danmarks Nationalbank og deltagerne i TARGET2-Danmark er 

undergivet dansk ret.  

2. Med forbehold af Den Europæiske Unions Domstols kompetence har den kompetente 

domstol i København enekompetence vedrørende enhver tvist, der udspringer af forholdet 

nævnt i stk. 1.  

3. Opfyldelsesstedet for forpligtelser, der følger af retsforholdet mellem Danmarks 

Nationalbank og deltagerne, er København.  

Artikel 45 – De enkelte bestemmelsers gyldighed  
Hvis en bestemmelse i disse Vilkår er eller bliver ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af alle 

øvrige bestemmelser i Vilkårene.  

Artikel 46 – Ikrafttræden og retskraft  

1. Disse Vilkår træder i kraft 20. august 2018 og erstatter Vilkår af 13. november 2017.  

2. Ved anmodning om en PM konto i TARGET2-Danmark tiltræder anmodende deltagere 

automatisk disse Vilkår indbyrdes og i forhold til Danmarks Nationalbank.  

 

København, 1. august 2018     

Danmarks Nationalbank   
  



 

  
 

Appendiks I  

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR BEHANDLING 
AF BETALINGSORDRER FOR DELTAGERE MED 
ADGANG TIL TARGET2-DANMARK VIA TARGET2 
NETVÆRKSLEVERANDØREN  

I tillæg til de Harmoniserede Vilkår gælder følgende regler for behandlingen af betalingsordrer i 

relation til deltagere med adgang til TARGET2-Danmark via TARGET2 netværksleverandøren:  

1. TEKNISKE KRAV FOR DELTAGELSE I TARGET2-DANMARK MED HENSYN TIL 
INFRASTRUKTUR, NETVÆRK OG FORMATER  

1. TARGET2 anvender SWIFT-tjenester til udveksling af meddelelser. Hver deltager skal 

derfor have forbindelse til SWIFTs Secure IP Network. Hver deltagers PM konto 

identificeres ved en otte- eller 11-ciffer SWIFT BIC kode. For at få adgang som deltager i 

TARGET2-Danmark skal hver deltager endvidere bestå en række tests til efterprøvning af 

dennes tekniske og operationelle kompetence.  

2. Til brug for afgivelse af betalingsordrer og udveksling af betalingsmeddelelser i PM 

modulet (Payments Module) anvendes SWIFTNet FIN Y-copy service. Der oprettes en 

særlig SWIFT Closed User Group (CUG) til brug herfor. Betalingsordrer inden for en sådan 

TARGET2 CUG gruppe adresseres direkte til den modtagende TARGET2 deltager ved at 

anføre dennes BIC kode i den øverste del af SWIFTNet FIN med¬delelsen.  

3. Til brug for informations- og kontroltjenesterne kan følgende SWIFTNet tjenester 

anvendes:  

a) SWIFTNet InterAct  

b) SWIFTNet FileAct og/eller  

c) SWIFTNet Browse.  

4. Sikkerheden i udveksling af meddelelser mellem deltagerne beror udelukkende på SWIFTs 

Public Key Infrastructure (PKI) tjeneste. Information om PKI-tjenesten kan findes i den af 

SWIFT leverede dokumentation.  

5. Den ‘bilateral relationship management’ tjeneste, som leveres af SWIFTs Relationship 

Management Application (RMA), må kun anvendes med SSP'ens centrale BIC destination 

og må ikke anvendes til betalingsmeddelelser mellem TARGET2 deltagere.  
  



 

  
 

2. BETALINGSMEDDELELSESTYPER  

1. Følgende SWIFTNet FIN/SWIFT system meddelelsestyper behandles:  

MessageType Type of se Description 

MT 103 Mandatory Customer payment 

MT 103+ Mandatory Customer payment (Straight Through Processing) 

MT 202 Mandatory Bank-to-bank payment 

MT 202COV Mandatory Customer payments 

MT 204 Optional Direct debit payment 

MT 011 Optional Delivery notification 

MT 012 Optional Sender notification 

MT 019 Mandatory Abort notification 

MT 900 Optional Confirmation of debit/Credit line change 

MT 910 Optional Confirmation of credit/Credit line change 

MT 940/950 Optional (Customer) statement message 

MT 011, MT 012 og MT 019 er SWIFT systemmeddelelser 

 

2. Når direkte deltagere bliver registreret i TARGET2-Danmark, skal de meddele, hvilke 

valgfrie meddelelsestyper (optional message types) de vil anvende, bortset fra MT 011 

and MT 012 meddelelser, for hvilke det gælder, at direkte deltagere i relation til hver 

enkelt meddelelse skal vælge, hvilken af disse de ønsker at modtage.  

3. Deltagere skal opfylde kravene til SWIFTs meddelelsesstruktur og specifikationerne af 

felter, som defineret i SWIFT dokumentationen og med de begrænsninger for TARGET2, 

som beskrevet i Kapitel 9.1.2.2 i User Detailed Functional Specifications (UDFS), Book 1.  

4. Indholdet af felter skal godkendes af TARGET2-Danmark i henhold til kravene i UDFS. 

Deltagere kan indbyrdes aftale særlige regler for indholdet af felter. TARGET2-Dan¬mark 

foretager imidlertid ingen kontrol af, om deltagere opfylder sådanne regler.  

5. MT 202COV anvendes til at foretage dækningsbetalinger, dvs. betalinger foretaget af 

korrespondentbanker for at afvikle (dække) kreditoverførselsmeddelelser som sendes til 

en kundes bank ved hjælp af andre, mere direkte metoder. Kundeoplysninger i MT 

202COV vises ikke i ICM modulet.  

  



 

  
 

3. DOBBELTORDREKONTROL  

1. Alle betalingsordrer skal igennem en dobbeltordrekontrol, som har til formål at afvise 

betalingsordrer, som ved en fejl er afgivet mere end én gang.  

2. Følgende felter i SWIFT meddelelsestyperne kontrolleres:  

Details Part of the SWIFT message Field 

Sender Basic Header LT Address 

Message Type Application Header Message Type 

Receiver Application Header DestinationAddress 

Transaction Text Block :20 

Reference Number (TRN)   

Related Reference Text Block :21 

Value Date Text Block :32 

Amount Text Block :32 

 

3. Hvis felterne beskrevet i stk. 2 i forbindelse med en senere afgivet betalingsordre er 

identisk med felterne i en allerede accepteret betalingsordre, afvises den senere afgivne 

betalingsordre.  

4. FEJLKODER  

Hvis en betalingsordre afvises, modtager den ordregivende deltager en fejlmeddelelse (MT 019), 

som angiver årsagen til afvisningen ved anvendelse af fejlkoder. Fejlkoderne er defineret i Kapitel 

9.4.2 i UDFS.  

5. PÅ FORHÅND FASTSATTE AFVIKLINGSTIDSPUNKTER  

1. For betalingsordrer, som anvender Earliest Debit Time Indicator, anvendes kodeordet 

”/FROTIME/”.  

2. For betalingsordrer, som anvender Latest Debit Time Indicator, er der to mulige kodeord.  

a) Kodeordet “/REJTIME/”: hvis betalingsordren ikke kan afvikles på det angivne 

debiteringstidspunkt, afvises betalingsordren.  
  



 

  
 

b) Kodeordet “/TILTIME/”: hvis betalingsordren ikke kan afvikles på det angivne 

debiteringstidspunkt, afvises betalingsordren ikke, men opretholdes i den relevante 

kø. I begge tilfælde bliver en meddelelse automatisk sendt via ICM modulet, hvis en 

betalingsordre med Latest Debit Time Indicator ikke er afviklet 15 minutter forud for 

det deri angivne tidspunkt.  

3. Hvis kodeordet ”/CLSTIME/” er anvendt, behandles betalingen på samme måde som de i  

stk. 2, litra b nævnte betalingsordrer.  

6. AFVIKLING AF BETALINGSORDRER I ENTRY DISPOSITION  

1. Der gennemføres modregningskontrol, og – hvis relevant - udvidet modregningskontrol 

(begge udtryk som defineret i stk. 2 og 3) af betalingsordrer, som er indført i entry 

disposition, for at sikre en hurtig og likviditetsbesparende bruttoafvikling af 

betalingsordrer.  

2. En modregningskontrol skal fastslå, hvorvidt betalingsmodtagerens betalingsordrer, som 

er forrest i den meget hastende kø eller, hvis ikke relevant, i den hastende kø, er til 

rådighed til modregning i betalerens betalingsordrer (herefter: ”modregnede 

betalingsordrer”). Hvis en modregnet betalingsordre ikke giver tilstrækkelige midler til 

den pågældende betalers betalingsordre i entry disposition, afgøres det, om der er 

tilstrækkelig likviditet til rådighed på betalerens PM konto.  

3. Hvis modregningskontrollen ikke lykkes, kan Danmarks Nationalbank anvende den 

udvidede modregningskontrol. Ved en udvidet modregningskontrol fastslås det, hvorvidt 

der er modregnede betalingsordrer til rådighed i nogen af betalingsmodtagerens køer, 

uden hensyn til hvornår de blev lagt i kø. Hvis der i betalingsmodtagerens kø er 

betalingsordrer med højere prioritet, som er adresseret til andre TARGET2 deltagere, kan 

FIFU-princippet dog kun fraviges, såfremt afvikling af en sådan modregnet betalingsordre 

vil medføre en likviditetsforøgelse for betalingsmodtageren. 

7. AFVIKLING AF BETALINGSORDRER I KØEN  

1. Behandlingen af betalingsordrer i kø afhænger af den prioritetskategori, som den 

ordregivende deltager har angivet.  

2. Betalingsordrer i den meget hastende og i den hastende kø afvikles ved anvendelse af 

modregningskontrollen beskrevet i stk. 6, idet der begyndes med betalingsordren forrest 

i køen i de tilfælde, hvor der sker en forøgelse af likviditeten, eller hvor der foretages 

indgriben i køen (ændring af placering i køen, afviklingstidspunkt eller -prioritet, eller 

tilbagekaldelse af betalingsordren).  

3. Betalingsordrer i den normale kø afvikles løbende, herunder alle meget hastende og 

hastende betalingsordrer, som endnu ikke er afviklet. Der anvendes forskellige 

optimeringsmekanismer (algoritmer). Hvis en algoritme lykkes, bliver de af algoritmen 



 

  
 

omfattede betalingsordrer afviklet. Hvis en algoritme ikke lykkes, forbliver de af 

algoritmen omfattede betalingsordrer i køen. Der anvendes tre algoritmer (1 til 3) til 

modregning af betalingsstrømme. Afviklingsprocedure 5 (som denne er defineret i Kapitel 

2.8.1 i UDFS) kan - ved brug af Algoritme 4 – anvendes til afvikling af afviklingssystemers 

betalingsordrer. For at optimere afviklingen af meget hastende transaktioner i 

afviklingssystemer på deltagernes afviklingskonti, anvendes en særlig algoritme 

(Algoritme 5).  

a) I Algoritme 1 (”all-or-nothing”) skal Danmarks Nationalbank såvel for alle 

modpartsforhold, for hvilke der er fastsat en bilateral limit, som for summen af 

modpartsforhold, for hvilke der er fastsat en multilateral limit:  

i. beregne den samlede likviditetsposition for hver TARGET2 deltagers PM 

konto ved at fastslå, hvorvidt den samlede sum af alle udgående og 

indgående betalingsordrer, som venter i køen, er negativ eller positiv, samt – 

såfremt den er negativ – kontrollere, om den overstiger den pågældende 

deltagers disponible likviditet (den samlede likviditet skal udgøre den ”totale 

likviditetposition”), og  

ii. kontrollere, om limits og reserveringer, som er fastsat af hver TARGET2 

deltager i relation til hver relevant PM konto, overholdes.  

Hvis resultatet af disse beregninger og kontroller er positivt for hver relevant PM konto, skal 

Danmarks Nationalbank og andre centralbanker, som er involveret, afvikle alle betalinger 

samtidigt på de pågældende TARGET2 deltageres PM konti.  

b) Under Algoritme 2 ("partial") skal Danmarks Nationalbank:  

i. beregne og kontrollere likviditetspositioner, limits og reservationer for hver 

relevant PM konto, som under Algoritme 1, og,  

ii. hvis den samlede likviditetsposition på én eller flere relevante PM konti er 

negativ, udtage enkelte betalingsordrer, indtil den samlede likviditetsposition 

på hver relevant PM konto er positiv.  

Derefter skal Danmarks Nationalbank og de andre involverede centralbanker, i det omfang der 

er tilstrækkelige midler, afvikle alle tilbageværende betalinger (bortset fra de udtagne 

betalingsordrer) samtidigt på de pågældende TARGET2 deltageres PM konti.  

Ved udtagelse af betalingsordrer begynder Danmarks Nationalbank med den TARGET2 

deltagers PM konto, som har den største negative likviditetsposition, og med den 

betalingsordre bagest i køen, som har lavest prioritet. Algoritmen løber kun i kort tid, som 

nærmere fastsat efter Danmarks Nationalbanks skøn.  

c) Under Algoritme 3 ("multiple") skal Danmarks Nationalbank:  

i. sammenligne TARGET2 deltagernes PM konti parvis for at fastslå, hvorvidt 

betalingsordrer i kø kan afvikles inden for den likviditet, som er til rådighed 

på de pågældende to TARGET2 deltageres PM konti, og inden for de fastsatte 

limits (idet der begyndes med det par af PM konti med den mindste forskel 



 

  
 

mellem betalingsordrer, som er adresseret til hinanden), og de(n) 

centralbank(er), som er involveret, bogfører disse betalinger samtidigt på de 

to TARGET2 deltageres PM konti, og  

ii. såfremt der for et par af PM konti, som beskrevet under punkt (i), ikke er 

tilstrækkelig likviditet til at finansiere den bilaterale position, udtages enkelte 

betalingsordrer, indtil der er tilstrækkelig likviditet. I dette tilfælde afvikler 

de(n) centralbank(er), som er involveret, de tilbageværende betalinger 

(bortset fra de udtagne) samtidigt på de to TARGET2 deltageres PM konti.  

Efter gennemførelse af de kontroller, som er nævnt i punkt (i) og (ii), kontrollerer Danmarks 

Nationalbank de multilaterale afviklingspositioner (mellem en deltagers PM konto og andre 

TARGET2 deltageres PM konti, for hvilke der er sat multilaterale limits). Til brug herfor finder 

proceduren beskrevet i punkt (i) til (ii) tilsvarende anvendelse.  

d) Under Algoritme 4 (“partial plus ancillary system settlement”) følger Danmarks 

Nationalbank samme procedure som for Algoritme 2, men uden at udtage 

betalingsordrer, der relaterer sig til afvikling i et afviklingssystem (idet disse afvikles 

samtidigt og multilateralt).  

e) Under Algoritme 5 (“ancillary system settlement via sub-accounts”) følger Danmarks 

Nationalbank samme procedure som for Algoritme 1 med den ændring, at Danmarks 

Nationalbank starter Algoritme 5 via Ancillary System Interface (ASI) og kun 

kontrollerer, hvorvidt der er tilstrækkelig likviditet til rådighed på deltagernes 

afviklingskonti. Der tages endvidere ikke hensyn til limits og reserveringer. Algoritme 5 

løber også under natafvikling5.  

4. Betalingsordrer, som er indført i entry disposition efter påbegyndelse af en af 

algoritmerne 1- 4, kan dog afvikles straks i entry disposition, hvis positionerne og de 

gældende limits for de pågældende TARGET2 deltageres PM konti er forenelige både med 

afvikling af disse betalingsordrer og med afvikling af betalingsordrer i den løbende 

optimerings procedure. To algoritmer må dog ikke løbe samtidig.  

5. I bankdagens åbningstid løber algoritmerne sekventielt. Så længe der ikke er en 

udestående samtidig multilateral afvikling i et afviklingssystem, er rækkefølgen følgende:  

a) algoritme 1  

b) hvis algoritme 1 ikke lykkes, så algoritme 2  

c) hvis algoritme 2 ikke lykkes, så algoritme 3, eller hvis algoritme 2 lykkes, gentagelse af 

algoritme 1.  

Når der udestår en samtidig multilateral afvikling (procedure 5) i et afviklingssystem, skal 

Algoritme 4 løbe.  

6. Algoritmerne løber fleksibelt ved på forhånd at fastsætte en forsinkelse mellem 

anvendelsen af forskellige algoritmer, således at der sikres et minimumsinterval mellem 

 

5
  Ikke relevant i relation til afvikling i danske afviklingssystemer, hvor natafvikling i euro ikke finder sted. 



 

  
 

gennemførelse af to algoritmer. Tidssekvensen kontrolleres automatisk. Der skal være 

mulighed for manuel indgriben.  

7. Når en betalingsordre er omfattet af en løbende algoritme, må den ikke ændres (ændring 

af placering i en kø) eller tilbagekaldes. Anmodninger om ændring eller tilbagekaldelse af 

en betalingsordre placeres i kø, indtil algoritmen er færdig. Hvis den pågældende 

betalingsordre afvikles som led i den løbende algoritme, afvises en anmodning om 

ændring eller tilbagekaldelse. Hvis betalingsordren ikke bliver afviklet, bliver deltagerens 

anmodning straks taget i betragtning.  

8. ANVENDELSE AF INFORMATIONS- OG KONTROLMODULET ICM  

1. ICM modulet kan anvendes til at erhverve information og styre likviditet. SWIFTs Secure IP 

Network (SIPN) er det underliggende tekniske kommunikationsnet for udveksling af 

information og gennemførelse af kontrolforanstaltninger.  

2. Bortset fra betalingsordrer, som er afgivet på forhånd, og stamdata, er det kun data i 

forbindelse med den aktuelle bankdag, der er tilgængelige via ICM modulet. Der tilbydes 

kun skærme på engelsk.  

3. Information leveres i ”pull” modus, dvs. at hver deltager skal anmode om at få leveret 

information.  

4. Følgende modi er til rådighed via ICM modulet:  

a) applikation-til-applikation modus (A2A)  

I A2A overføres meddelelser mellem PM modulet og deltagerens interne applikation. 

Deltageren skal derfor sikre, at en hensigtsmæssig applikation er tilgængelig til 

udveksling af XML-meddelelser (anmodninger og svar) med ICM modulet via en 

standardiseret grænseflade. Yderligere information findes i ICM Brugerhåndbog og i 

UDFS, Book 4.  

b) bruger-til-applikation modus (U2A)  

U2A muliggør direkte kommunikation mellem en deltager og ICM modulet. 

Informationen vises i en browser, som kører på et PC-system (SWIFT Alliance 

Web¬Station eller en anden grænseflade, som måtte kræves af SWIFT). For at få 

adgang til U2A via SWIFT Alliance WebStation skal it-infrastrukturen være i stand til at 

understøtte cookies og JavaScript. ICM. Brugerhåndbogen indeholder yderligere 

detaljer.  

5. Hver deltager skal mindst have én SWIFT Alliance WebStation, eller en anden 

grænseflade, som måtte kræves af SWIFT for at få adgang til ICM modulet via U2A.  

6. Der gives adgangsrettigheder til ICM modulet ved brug af SWIFTs "Role Based Access 

Control”. SWIFTs “Non Repudiation” (NRE) tjeneste, som kan anvendes af deltagerne, 

giver modtageren af en XML meddelelse mulighed for at bevise, at en sådan meddelelse 

ikke er blevet ændret.  



 

  
 

7. Hvis en deltager har tekniske problemer og ikke kan afgive betalingsordrer, kan 

deltageren generere præformaterede backup engangsbeløb og Ødsituationsbetalinger 

ved brug af ICM modulet. Danmarks Nationalbank skal åbne en sådan funktionalitet på 

anmodning af deltageren.  

8. Deltagerne kan også anvende ICM modulet til at overføre likviditet:  

a) fra deres PM konto til en konto uden for PM modulet hos en anden centralbank6,   

b) mellem PM kontoen og deltagerens afviklingskonti og  

c) fra PM kontoen til den tekniske konto , som administreres af et afviklingssystem, der 

anvender afviklingsprocedure 6 realtid, og.  

d) via likviditetsoverførselsordrer fra PM til DCA 

9. UDFS- OG ICM BRUGERHÅNDBOGEN  

Yderligere oplysninger og eksempler, som forklarer ovennævnte regler, findes i den til enhver tid 

gældende UDFS- og ICM Brugerhåndbog, der er offentliggjort på engelsk på ECB's websted. 

  
  

 

6
  Der kan ikke åbnes en konto uden for PM modulet i Danmarks Nationalbank. 



 

  
 

Appendiks Ia  

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR BEHANDLING 
AF BETALINGSORDRER FOR DELTAGERE MED 
INTERNETBASERET ADGANG TIL TARGET2-
DANMARK  

I tillæg til de Harmoniserede Vilkår gælder følgende regler for behandlingen af betalingsordrer i 

relation til deltagere med internetbaseret adgang til TARGET2-Danmark   

1. TEKNISKE KRAV FOR DELTAGELSE I TARGET2-DANMARK MED HENSYN TIL 
INFRASTRUKTUR, NETVÆRK OG FORMATER.  

1. Alle deltagere, der anvender internetbaseret adgang skal forbindes med ICM i TARGET2 

ved hjælp af en lokal klient, operativsystem og internet browser som angivet i bilaget 

”Internetbaseret adgang – Systemkrav til internetadgang” i ”User Detailed Functional 

Specifications” (UDFS) med de definerede opsætninger. Hver deltagers PM-konto 

identificeres ved en otte- eller 11-ciffer BIC-kode. Endvidere skal hver deltager bestå en 

række test til efterprøvning af dennes tekniske og operationelle formåen, for at få adgang 

som deltager i TARGET2 Danmark.  

2. Til brug for afgivelse af betalingsordrer og udveksling af betalingsmeddelelser i PM-

modulet (Payments Module) anvendes TARGET2-platformen BIC, TRGTXEPMLVP, som 

meddelelsens afsender/modtager. Betalingsordrer afsendt til en deltager, der anvender 

internetbaseret adgang, bør angive den modtagende deltager i feltet til modtagende 

institution. Betalingsordrer afsendt af en deltager, der anvender internetbaseret adgang, 

angiver denne deltager som afgivende institution.  

3. Deltagere der anvender internetbaseret adgang skal benytte public key infrastructure 

services som angivet i ”User Manual Internetbased Access for the public-key certification 

service”.  

2. BETALINGSMEDDELELSESTYPER  

1. Internetbaserede deltagere kan foretage følgende typer af betalinger:  

a) kundebetalinger, dvs kreditoverførsler, hvor den afgivende og/eller modtagende 

kunde ikke er en finansiel institution  

b) kundebetalinger, STP, dvs kreditoverførsler, hvor den afgivende og/eller modtagende 

kunde ikke er en finansiel institution, udført i straight through processing mode  

c) bank-til-bank overførsler med anmodning om flytning af midler mellem finansielle 

instutioner  



 

  
 

d) dækningsbetalinger med anmodning om flytning af midler mellem finansielle 

institutioner, der står i forbindelse med en underliggende kundes kreditoverførsel. 

Derudover kan deltagere med internetbaseret adgang til en PM-konto modtage direkte 

debitordrer.  

2. Deltagere skal følge feltspecifikationer, som er defineret i kapitel 9.1.2.2 i UDFS.  

3. Indholdet af felter skal godkendes af TARGET2-Danmark i henhold til kravene i UDFS. 

Deltagere kan indbyrdes aftale særlige regler for indholdet af felter. TARGET2-Danmark 

foretager imidlertid ingen særlig kontrol af, om deltagere følger sådanne regler.   

4. Deltagere der anvender internetbaseret adgang kan foretage dækningsbetalinger via 

TARGET2, dvs. betalinger der er foretaget af korrespondentbanker til at afvikle (dække) 

kreditoverførselsmeddelelser, der er fremsendt til en kundes bank på andre og mere 

direkte måder. Kundeoplysningerne i disse dækningsbetalinger vises ikke i ICM-modulet.  

3. DOBBELT ORDRE KONTROL  

1. Alle betalingsordrer skal igennem en dobbeltordrekontrol, som har til formål at returnere 

betalingsordrer, som ved en fejl er afgivet mere end én gang.  

2. Følgende felter i meddelelsestyperne kontrolleres:  

Detaljer Part of the message Felt 

Afsender   Basic Header   BIC Address 

Meddelelsestype   Application Header Meddelelsestype   

Modtager Application Header Destination Address 

Transaktion Reference Nummer (TRN)   Tekst Blok :20 

Relateret Reference Tekst Blok :21 

Valør Dato   Tekst Blok :32 

Beløb Tekst Blok :32 

3. Hvis felterne beskrevet i stk. 2 i forbindelse med en senere afgivet betalingsordre er 

identisk med felterne i en allerede accepteret betalingsordre, returneres den senere 

afgivne betalingsordre som uafviklet.  

4. FEJLKODER  

Hvis en betalingsordre returneres som uafviklet, afgives en fejlmeddelelse, som angiver årsagen til 

returneringen ved anvendelse af fejlkoder. Fejlkoderne er defineret i Kapitel 9.4.2 i UDFS.  



 

  
 

5. PÅ FORHÅND FASTSATTE AFVIKLINGSTIDSPUNKTER  

1. For betalingsordrer, som anvender Earliest Debit Time Indicator, anvendes kodeordet 

”/FROTIME/”.  

2. For betalingsordrer, som anvender Latest Debit Time Indicator, er der to mulige kodeord.  

a) Kodeordet “/REJTIME/”: hvis betalingsordren ikke kan afvikles på det angivne 

debiteringstidspunkt, afvises betalingsordren.  

b) Kodeordet “/TILTIME/”: hvis betalingsordren ikke kan afvikles på det angivne 

debiteringstidspunkt, afvises betalingsordren ikke, men opretholdes i den relevante 

kø.  

I begge tilfælde bliver en meddelelse automatisk sendt via ICM, hvis en betalingsordre med 

Latest Debit Time Indicator ikke er afviklet 15 minutter forud for det deri angivne tidspunkt. 

3. Hvis kodeordet ”/CLSTIME/” er anvendt, behandles betalingen på samme måde som en 

betalingsordre, nævnt i stk. 2, litra (b).  

6. AFVIKLING AF BETALINGSORDRER I ENTRY DISPOSITION  

1. Der gennemføres modregningskontrol, og – hvis relevant - udvidet modregningskontrol 

(begge udtryk som defineret i stk. 2 og 3) af betalingsordrer, som er indført i entry 

disposition, for at sikre en hurtig og likviditetsbesparende bruttoafvikling af 

betalingsordrer.  

2. En modregningskontrol skal fastslå, hvorvidt betalingsmodtagerens betalingsordrer, som 

er forrest i den meget hastende kø (highly urgent queue) eller, hvis ikke relevant, i den 

hastende kø (urgent queue), er til rådighed til modregning i betalerens betalingsordre 

(herefter: ”modregnende betalingsordrer”). Hvis en modregnende betalingsordre ikke 

giver tilstrækkelige midler til den pågældende betalers betalingsordre i entry disposition, 

afgøres det, om der er tilstrækkelig likviditet til rådighed på betalerens PM-konto.  

3. Hvis modregningskontrollen ikke lykkes, kan Danmarks Nationalbank anvende den 

udvidede modregningskontrol. Ved en udvidet modregningskontrol fastslås det, hvorvidt 

der er modregnede betalingsordrer til rådighed i nogen af betalingsmodtagerens køer, 

uden hensyn til, hvornår de blev lagt i køen. Hvis der i betalingsmodtagerens kø er 

betalingsordrer med højere prioritet, som er adresseret til andre TARGET2 deltagere, kan 

FIFU-princippet dog kun fraviges, såfremt afvikling af en sådan modregnende 

betalingsordre vil medføre en likviditetsforøgelse for betalingsmodtageren.  

7. AFVIKLING AF BETALINGSORDRER I KØEN  

1. Behandlingen af betalingsordrer i kø, afhænger af den prioritetskategori, som den 

ordregivende deltager har angivet.  



 

  
 

2. Betalingsordrer i den meget hastende og i den hastende kø afvikles ved anvendelse af 

modregningskontrollen beskrevet i stk. 6, idet der begyndes med betalingsordren forrest 

i køen i de tilfælde, hvor der sker en forøgelse af likviditeten, eller hvor der foretages 

indgriben i køen (ændring af placering i køen, afviklingstidspunkt eller -prioritet, eller 

tilbagekaldelse af betalingsordren).  

3. Betalingsordrer i den normale kø afvikles løbende, herunder alle meget hastende og 

hastende betalingsordrer, som endnu ikke er afviklet. Der anvendes forskellige 

optimeringsmekanismer (algoritmer). Hvis en algoritme lykkes, bliver de omfattede 

betalingsordrer afviklet. Hvis en algoritme ikke lykkes, forbliver de af algoritmen 

omfattede betalingsordrer i køen. Der anvendes tre algoritmer (1 til 3) til modregning af 

betalingsstrømme. Afviklingsprocedure 5 (som denne er defineret i Kapitel 2.8.1 i UDFS) 

kan - ved brug af algoritme 4 – anvendes til afvikling af afviklingssystemers 

betalingsordrer. For at optimere afviklingen af meget hastende transaktioner i 

afviklingssystemer på deltagernes afviklingskonti, anvendes en særlig algoritme 

(Algoritme 5).  

a) I Algoritme 1 (”all-or-nothing”) skal Danmarks Nationalbank for såvel alle 

modpartsforhold, for hvilke der er fastsat et bilateralt limit, som for de summen af 

modpartsforhold, for hvilke der er fastsat et multilateralt limit:  

i. beregne den samlede likviditetsposition for hver TARGET2 deltagers PM-

konto ved at fastslå, hvorvidt den samlede sum af alle udgående og 

indgående betalingsordrer, som venter i køen, er negativ eller positiv, samt – 

såfremt den er negativ – kontrollere, om den overstiger den pågældende 

deltagers disponible likviditet (den samlede likviditet skal udgøre den ”totale 

likvidetets-position”), og  

ii. kontrollere, om limits og reserveringer, som er fastsat af hver TARGET2 

deltager i relation til hver relevant PM-konto, overholdes.  

Hvis resultatet af disse beregninger og kontroller er positivt for hver relevant PM- 

konto, skal Danmarks Nationalbank og andre centralbanker, som er involveret, afvikle 

alle betalinger samtidig på de pågældende TARGET2 deltageres PM-konti.  

b) Under Algoritme 2 ("partial") skal Danmarks Nationalbank:  

i. beregne og kontrollere likviditetspositioner, limits og reservationer for hver 

relevant PM-konto, som under Algoritme 1, og  

ii. hvis den samlede likviditetsposition på én eller flere relevante PM-konti er 

negativ, udtage enkelte betalingsordrer, indtil den samlede likviditetsposition 

på hver relevant PM-konto er positiv.  

Derefter skal Danmarks Nationalbank og de andre involverede centralbanker, i det 

omfang der er tilstrækkelige midler, afvikle alle tilbageværende betalinger (bortset fra 

de udtagne betalingsordrer) samtidig på de pågældende TARGET2 deltageres PM-

konti.  



 

  
 

Ved udtagelse af betalingsordrer, begynder Danmarks Nationalbank med den 

TARGET2 deltagers PM-konto, som har den største negative likviditetsposition, og 

med den betalingsordre bagest i køen, som har lavest prioritet. Algoritmen løber kun i 

kort tid, som nærmere fastsat efter Danmarks Nationalbanks skøn.  

c) Under Algoritme 3 ("multiple") skal Danmarks Nationalbank:  

i. sammenligne TARGET2 deltageres PM-konti parvis for at fastslå, hvorvidt 

betalingsordrer i kø kan afvikles inden for den likviditet, som er til rådighed 

for de pågældende to TARGET2 deltageres PM-konti, og inden for de 

fastsatte limits, (idet der begyndes med det par af PM-konti med den mindste 

forskel mellem betalingsordrer, som er adresseret til hinanden), og de(n) 

centralbank(er), som er involveret, bogfører disse betalinger samtidig hos de 

to TARGET2 deltageres PM-konti, og  

ii. såfremt der for et par af PM-konti, som beskrevet under punkt (i), ikke er 

tilstrækkelig likviditet til at finansiere den bilaterale position, udtages enkelte 

betalingsordrer, indtil der er tilstrækkelig likviditet. I dette tilfælde afvikler 

de(n) centralbank(er), som er involveret, de tilbageværende betalinger, 

(bortset fra de udtagne) samtidig på de to TARGET2 deltageres PM-konti.  

Efter gennemførelse af de kontroller, som er nævnt i underpunkt (i) og (ii), 

kontrollerer Danmarks Nationalbank de multilaterale afviklingspositioner (mellem en 

deltagers PM-konti og andre TARGET2 deltageres PM-konti, for hvilke der er sat 

multilaterale limits). Til brug herfor finder proceduren beskrevet i underpunkt (i) til (ii) 

tilsvarende anvendelse.  

d) Under Algoritme 4 (“partial plus ancillary system settlement”) følger Danmarks 

Nationalbank samme procedure som for Algoritme 2, men uden at udtage 

betalingsordrer, der relaterer sig til afvikling i et afviklingssystem (idet disse afvikles 

samtidig og multilateralt).  

e) Under Algoritme 5 (“ancillary system settlement via sub-accounts”) følger Danmarks 

Nationalbank samme procedure som for Algoritme 1 med den ændring, at Danmarks 

Nationalbank starter Algoritme 5 via Ancillary System Interface (ASI) og kun 

kontrollerer, hvorvidt der er tilstrækkelig likviditet til rådighed på deltagernes 

afviklingskonti. Der tages endvidere ikke hensyn til limits og reserveringer. Algoritme 5 

løber også under natafvikling7.  

4. Betalingsordrer, som er indført i entry disposition efter påbegyndelse af en af 

algoritmerne 1-4, kan dog afvikles straks i entry disposition, hvis positionerne og limits for 

de pågældende TARGET2 deltageres PM-konti er forenelige både med afvikling af disse 

betalingsordrer og med afvikling af betalingsordrer i den løbende optimeringsprocedure. 

To algoritmer må dog ikke løbe samtidig.  

5. I bankdagens åbningstid løber algoritmerne sekventielt. Så længe der ikke er en 

udestående samtidig multilateral afvikling i et afviklingssystem, er rækkefølgen følgende:  

 

7
  Ikke relevant i relation til afvikling i danske afviklingssystemer, hvor natafvikling i euro ikke finder sted. 



 

  
 

a) algoritme 1  

b) hvis algoritme 1 ikke lykkes, så algoritme 2  

c) hvis algoritme 2 ikke lykkes, så algoritme 3, eller hvis algoritme 2 lykkes, gentagelse af 

algoritme 1.  

Når der udestår en samtidig multilateral afvikling (”procedure 5”) i et afviklingssystem, skal 

Algoritme 4 løbe.  

6. Algoritmerne løber fleksibelt ved på forhånd at fastsætte en forsinkelse mellem 

anvendelsen af forskellige algoritmer, for derved at sikre et minimumsinterval mellem 

gennemførelse af to algoritmer. Tidssekvensen kontrolleres automatisk. Der skal være 

mulighed for manuel indgriben.  

7. Når en betalingsordre er omfattet af en løbende algoritme, må den ikke ændres (ændring 

af placering i en kø) eller tilbagekaldes. Anmodninger om ændring eller tilbagekaldelse af 

en betalingsordre placeres i kø, indtil algoritmen er færdig. Hvis den pågældende 

betalingsordre afvikles som led i den løbende algoritme, afvises en anmodning om 

ændring eller tilbagekaldelse. Hvis betalingsordren ikke bliver afviklet, bliver deltagerens 

anmodning straks taget i betragtning.  

8. ANVENDELSE AF INFORMATIONS- OG KONTROLMODULET ICM 

1. ICM kan anvendes til afgivelse af betalingsordrer.  

2. ICM kan anvendes til at erhverve information og styre likviditet.  

3. Bortset fra betalingsordrer, som er afgivet på forhånd, og stamdata, er det kun data i 

forbindelse med den aktuelle bankdag, der er tilgængelige via ICM. Der tilbydes kun 

skærme på engelsk.  

4. Information leveres i "pull" modus, dvs. at hver deltager skal anmode om at få leveret 

information. Deltagere skal regelmæssigt i løbet af dagen kontrollere ICM for vigtige 

meddelelser. 

5. Kun user-to-application modus (U2A) er til rådighed for deltagere, der anvender 

internetbaseret adgang. U2A muliggør direkte kommunikation mellem en deltager og 

ICM. Informationen vises i en browser, som kører på et PC-system. ICM User Handbook 

indeholder yderligere detaljer.  

6. En deltager skal mindst have én arbejdsstation med internetadgang for at få adgang til 

ICM via U2A.  

7. Adgangsrettigheder til ICM gives ved brug af certifikater, og brugen af disse er nærmere 

beskrevet i stk. 10-13.   

8. Deltagere kan også anvende ICM til at overføre likviditet:  



 

  
 

a) fra deres PM-konto til en konto uden for PM-modulet hos en anden centralbank8,  

b) mellem PM-kontoen og deltagerens afviklingskonti, og  

c) fra PM-kontoen til den tekniske konto, som administreres af et afviklingssystem, der 

anvender afviklingsprocedure 6 realtid.  

9. UDSF OG ICM USER HANDBOOK OG “USER MANUAL: INTERNET ACCESS FOR 
THE PUBLIC KEY CERTIFICATION SERVICE”  

Yderligere oplysninger og eksempler, som forklarer ovennævnte regler, findes i den til enhver tid 

gældende UDFS- og ICM User Handbook, der er offentliggjort på engelsk på Danmarks 

Nationalbanks og ECBs websted og i ”User Manual: Internet Access for the Public Key Certification 

Service”. 

10. UDSTEDELSE, SUSPENSION, REAKTIVERING, TILBAGEKALDELSE OG 
FORNYELSE AF CERTIFIKATER  

1. Deltagere skal anmode Danmarks Nationalbank om udstedelse af certifikater, der giver 

dem mulighed for adgang til TARGET2-Danmark ved brug af internetbaseret adgang.  

2. Deltagere skal anmode Danmarks Nationalbank om suspension og reaktivering af 

certifikater samt tilbagekaldelse og fornyelse af certifikater, når en indehaver af certifikat 

ikke længere ønsker at have adgang til TARGET2, eller hvis deltageren ophører med sine 

aktiviteter i TARGET2-Danmark i overensstemmelse med de ensartede vilkår. (fx som følge 

af fusion eller overtagelse).  

3. Deltageren skal træffe alle sikkerhedsregler og organisatoriske foranstaltninger til sikring 

af, at certifikater kun anvendes i overensstemmelse med de ensartede vilkår.  

4. Deltageren skal straks meddele Danmarks Nationalbankenhver væsentlig ændring af 

enhver oplysning i de formularer, som indsendtes til Danmarks Nationalbank i forbindelse 

med udstedelse af certifikater.  

11. DELTAGERENS BEHANDLING AF CERTIFIKATER  

1. Deltageren skal sikre, at alle certifikater opbevares sikkert og foretage væsentlige 

organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at tredjeparter ikke lider skade, samt 

sikre at ethvert certifikat kun anvendes af den særlige indehaver, som det blev udstedt til.  

2. Deltageren skal straks afgive alle de oplysninger, som Danmarks Nationalbank anmoder 

om samt garantere rigtigheden af disse. Deltagere bærer til enhver tid det fulde ansvar 

for, at de oplysninger, som de har afgivet til Danmarks Nationalbank i forbindelse med 

udstedelsen af certifikater, fortsat er korrekte.   
 

8
  Der kan ikke åbnes en konto uden for PM modulet i Danmarks Nationalbank. 



 

  
 

3. Deltageren bærer det fulde ansvar for at sikre, at alle dennes indehavere af certifikater, 

opbevarer de certifikater, som de har fået tildelt, adskilt fra deres fra deres hemmelige 

PIN- og PUK-koder.  

4. Deltageren bærer det fulde ansvar for at tilse, at ingen at dennes indehavere af 

certifikater benytter certifikaterne i funktioner eller til formål andre end dem, hvortil 

certifikaterne blev udstedt.  

5. Deltageren skal straks give Danmarks Nationalbank oplysning om enhver anmodning om 

og begrundelse for suspendering, reaktivering, tilbagekaldelse eller fornyelse af 

certifikater.  

6. Deltageren skal straks anmode Danmarks Nationalbank om at suspendere alle certifikater 

eller nøglerne, som er indeholdt i disse, som er mangelfulde eller som indehaveren af 

certifikaterne ikke længere har i sin besiddelse.  

7. Deltageren skal straks give Danmarks Nationalbank meddelelse om tab eller tyveri af 

certifikater.  

12. SIKKERHEDSKRAV  

1. Det computersystem, som en deltager benytter for at få adgang til TARGET2 ved 

anvendelse af internetbaseret adgang, skal være tilstede på et forretningssted, som 

deltageren ejer eller lejer. Adgang til TARGET2-Danmark vil kun være tilladt fra dette 

forretningssted, og for at undgå tvivl vil fjernadgang ikke blive tilladt.  

2. Deltageren skal køre al software på computersystemer, som er opstillet og tilpasset i 

overensstemmelse med gældende internationale IT sikkerhedsstandarder, der mindst skal 

omfatte de krav, der nærmere er beskrevet i artikel 12, stk. 3, og 13, stk. 4. Deltageren 

skal træffe passende foranstaltninger, herunder navnlig anti-virus og malware beskyttelse, 

antiphishing foranstaltninger, procedurer til hærdning (hardening), og programrettelser 

(patch management). Deltageren skal regelmæssigt opdatere alle disse foranstaltninger 

og procedurer.  

3. Deltageren skal oprette et krypteret meddelelseslink med TARGET2-Danmark.   

4. Brugerdrev på deltagerens arbejdsstationer må ikke have administratorrettigheder. 

Rettigheder skal tildeles i overensstemmelse med princippet om mindst mulig forret (least 

privilege).  

5. Deltageren skal til enhver tid beskytte computersystemerne, der anvendes til 

TARGET2Danmark internetadgang på følgende måde:  

a) De skal beskytte computersystemerne og arbejdsstationerne mod uautoriseret 

adgang både fysisk og via netværk ved konstant brug af firewalls til at beskytte 

computersystemerne og arbejdsstationerne mod indkommende internettrafik, og 

arbejdsstationerne mod uautoriseret adgang over det interne netværk. De skal bruge 



 

  
 

en firewall, som beskytter mod indkommende trafik, samt en firewall på 

arbejdsstationer, som sikrer at kun autoriserede programmer kommunikerer udadtil.  

b) Deltagere vil kun få tilladelse til at installere den software på arbejdsstationer, som er 

nødvendig for TARGET2, og som er autoriseret i henhold til deltagerens interne 

sikkerhedspolitik.  

c) Deltagere skal til enhver tid sikre, at alle software applikationer, som kører på 

arbejdsstationerne, opdateres regelmæssigt og bliver programrettet (patched) med 

den seneste version. Dette gælder navnlig med hensyn til styresystemer, 

internetbrowseren og plug-ins.  

d) Deltagere skal til stadighed begrænse udgående trafik fra arbejdsstationer til 

websteder, som er forretningsmæssig nødvendige, samt websteder, som kræves til 

lovlig og rimelig opdatering af software.   

e) Deltagere skal sikre, at al nødvendig intern post ind og ud til arbejdsstationer er 

beskyttet mod videregivelse og skadelige ændringer, navnlig hvis filer overføres 

gennem et netværk.   

6. Deltageren skal sikre, at indehavere af certifikater hos denne, til stadighed følger en sikker 

praksis med hensyn til browsing, herunder:  

a) reservere visse arbejdsstationer til adgang til websteder af samme vigtighedsgrad og 

kun at åbne disse websteder fra disse arbejdsstationer,   

b) altid at genstarte brugen af browseren før og efter at have åbnet TARGET2-Danmark 

gennem internetbaseret adgang,   

c) kontrollere alle serveres SSL certifikat-godkendelse hver gang, der logges på 

TARGET2-Danmark internetbaseret adgang,   

d) udvise mistænksomhed over for emails, som ser ud til at komme fra 

TARGET2Danmark, og aldrig udlevere certifikatets adgangskode, såfremt der spørges 

herom, idet TARGET2-Danmark aldrig spørger om certifikatets adgangskode i en email 

eller på anden vis.  

7. Deltageren skal til enhver tid gennemføre følgende ledelsesprincipper for at mindske risici 

for sit system:  

a) indføre ledelsespraksis på brugerniveau, der sikrer, at der kun autoriserede brugere 

bliver oprettet og forbliver i systemet, samt vedligeholde en nøjagtig og opdateret 

liste over autoriserede bruger, og  

b) tilpasse den daglige betalingstrafik, således at forskelle afsløres mellem autoriseret og 

faktisk daglig betalingstrafik, såvel afsendt som modtaget  

c) sikre at en indehaver af et certifikat ikke browser på andre internetsteder samtidig 

med at denne åbner TARGET2-Danmark  



 

  
 

13. YDERLIGERE SIKKERHEDSKRAV   

1. Deltageren skal til enhver tid ved brug af passende organisatoriske og/eller tekniske 

foranstaltninger sikre, at brugeres adgangskoder, der videregives til kontrol af 

adgangsrettiger (Access Right Review), ikke misbruges og navnlig, at ingen 

ikkeautoriserede personer får kendskab til dem.  

2. Deltageren skal have indrettet en procedure til brugeradministration til sikring af, at 

såfremt en ansat eller anden bruger af et system på deltagerens forretningssted forlader 

deltagerens organisation, den tilhørende bruger adgangskode straks og varigt bliver 

slettet.  

3. Deltageren skal have indrettet en procedure til brugeradministration og skal straks og 

varigt blokere adgangskoder, som på en eller anden måde er videregivet, herunder 

tilfælde hvor certifikater er mistet eller stjålet, eller hvor adgangskoder er phished.  

4. Såfremt en deltager er ude af stand til at afhjælpe sikkerhedsmangler eller fejl ved 

konfigurationen (fx som følge af systemer, der er smittet af malware), kan de 

centralbanker, som er SSP-leverandører, efter tre forekomster varigt blokere alle 

deltagerens bruger adgangskoder.  

  
  



 

  
 

Appendiks II  

 

TARGET2 KOMPENSATIONSORDNING  

1. GENERELLE PRINCIPPER  

a) Hvis der forekommer et teknisk funktionssvigt i TARGET2, kan direkte deltagere 

indgive anmodning om kompensation i overensstemmelse med 

TARGET2kompensationsordningen, som er beskrevet i dette appendiks.  

b) Medmindre ECB’s Styrelsesråd bestemmer andet, finder 

TARGET2kompensationsordningen ikke anvendelse, hvis det tekniske funktionssvigt i 

TARGET2 skyldes udefrakommende begivenheder, der ligger uden for den 

pågældende centralbanks rimelige kontrol, eller hvis det er forårsaget af tredjeparters 

handlinger eller undladelser.  

c) Kompensation i henhold til TARGET2-kompensationsordningen er den eneste 

kompensationsprocedure, der tilbydes i tilfælde af et teknisk funktionssvigt i TARGET2. 

Deltagerne kan dog anvende andre retlige midler til at fremsætte erstatningskrav for 

tab. Hvis en deltager accepterer et kompensationstilbud i henhold til 

TARGET2kompensationsordningen, udgør dette en uigenkaldelig aftale om, at 

deltageren dermed frafalder alle krav (herunder krav om erstatning for følgetab), som 

deltageren ville kunne fremsætte over for nogen centralbank, og at deltagerens 

modtagelse af den modsvarende kompensationsudbetaling er til fuld og endelig 

afgørelse af alle sådanne krav. Deltageren skal, op til det beløb, der er modtaget i 

henhold til TARGET2-kompensationsordningen, skadesløsholde de berørte 

centralbanker for ethvert yderligere krav, som rejses af andre deltagere eller en 

tredjepart i forbindelse med den pågældende betalingsordre eller betaling.  

d) Afgivelse af et kompensationstilbud udgør ikke en indrømmelse af erstatningsansvar 

fra Danmarks Nationalbanks eller fra nogen anden centralbanks side i forbindelse med 

et teknisk funktionssvigt i TARGET2.  

2. BETINGELSER FOR KOMPENSATIONSTILBUD  

a) En betaler kan fremsætte krav om et administrationsgebyr og en rentekompensation, 

såfremt et teknisk funktionssvigt i TARGET2 har været årsag til, at en betalingsordre 

ikke blev afviklet den bankdag, hvor den blev accepteret.  

b) En betalingsmodtager kan fremsætte krav om et administrationsgebyr, hvis 

vedkommende pga. et teknisk funktionssvigt i TARGET2 ikke modtog en betaling, som 

denne forventede at modtage en bestemt bankdag. En betalingsmodtager kan også 

fremsætte krav om rentekompensation, hvis en eller flere af følgende betingelser er 

opfyldt:  



 

  
 

i. for så vidt angår en deltager med adgang til den marginale udlånsfacilitet: en 

betalingsmodtager måtte pga. et teknisk funktionssvigt i TARGET2 gøre brug 

af den marginale udlånsfacilitet, og/eller  

ii. for så vidt angår alle deltagere: det var teknisk umuligt at få adgang til 

pengemarkedet, eller en sådan refinansiering var umulig af andre, objektivt 

rimelige grunde.  

3. BEREGNING AF KOMPENSATION  

a) For kompensationstilbud til en betaler gælder følgende:  

i. Administrationsgebyret er EUR 50 for den første uafviklede betalingsordre, 

EUR 25 for hver af de 4 næste uafviklede betalingsordrer og EUR 12,50 for 

hver af de følgende uafviklede betalingsordrer. Administrationsgebyret 

beregnes separat i relation til hver betalingsmodtager.  

ii. Rentekompensation bestemmes ved anvendelse af en referencerente, som 

fastsættes fra dag til dag. Denne referencerente skal være den laveste af 

EONIA-renten (euro overnight index average) og den marginale udlånsrente. 

Referencerenten anvendes på det beløb af betalingsordren, som på grund af 

det tekniske funktionssvigt i TARGET2 ikke er blevet afviklet, for hver dag i 

perioden fra datoen for den faktiske afgivelse af betalingsordren eller – for så 

vidt angår betalingsordrer angivet i stk. 2, litra b, punkt (ii) – den tilsigtede 

afgivelse af betalingsordren indtil den dato, hvor betalingsordren blev eller 

kunne være blevet afviklet. Indtægter eller gebyrer, som stammer fra 

placering af midler fra uafviklede betalingsordrer som indlån, skal alt efter 

omstændighederne fratrækkes eller tillægges et eventuelt 

kompensationsbeløb.  

iii. Der skal ikke betales rentekompensation, hvis - og i det omfang - midler fra 

uafviklede betalingsordrer blev placeret i markedet eller anvendt til at 

opfylde reservekravene.  

b) For kompensationstilbud til en betalingsmodtager gælder følgende:  

i. Administrationsgebyret er EUR 50 for den første uafviklede betalingsordre, 

EUR 25 for hver af de 4 næste uafviklede betalingsordrer og EUR 12,50 for 

hver af de følgende uafviklede betalingsordrer. Administrationsgebyret 

beregnes separat i relation til hver betaler.  

ii. Den metode, som er angivet i litra a, punkt (ii) for beregning af 

rentekompensation, finder anvendelse, bortset fra at rentekompensationen 

skal betales med en rente, der er lig med forskellen mellem den marginale 

udlånsrente og referencerenten, og skal beregnes af beløbet, der er anvendt 

af den marginale udlånsfacilitet, eller - for så vidt angår deltagere i en 



 

  
 

tilkoblet centralbanks TARGET2 delsystem - af overtrækket, som følge af det 

tekniske funktionssvigt i TARGET2.  

4. PROCEDUREMÆSSIGE REGLER  

a) Et krav om kompensation skal indgives på det skema, som findes på Danmarks 

Nationalbanks websted på engelsk (se www.nationalbanken.dk). Betalere skal indgive 

et særskilt skema for hver betalingsmodtager, og betalingsmodtagere skal indgive et 

særskilt skema for hver betaler. Der skal medsendes tilstrækkelige supplerende 

oplysninger og dokumenter til støtte for de oplysninger, som er anført på skemaet. 

Der skal kun indsendes et skema vedrørende en bestemt betaling eller betalingsordre.  

b) Deltagerne skal indsende skema(er) med krav om kompensation til Danmarks 

Nationalbank senest fire uger efter et teknisk funktionssvigt i TARGET2. Yderligere 

oplysninger og dokumentation, som Danmarks Nationalbank måtte udbede sig, skal 

indsendes inden for en frist på to uger.  

c) Danmarks Nationalbank vurderer kravene om kompensation og fremsender dem til 

ECB. Medmindre ECB’s Styrelsesråd bestemmer andet og meddeler deltagerne dette, 

bedømmes alle modtagne krav om kompensationstilbud senest fjorten uger efter 

indtræden af det tekniske funktionssvigt i TARGET2.  

d) Danmarks Nationalbank meddeler de relevante deltagere resultatet af bedømmelsen 

anført under litra c. Såfremt bedømmelsen medfører et tilbud om kompensation, skal 

de pågældende deltagere inden fire uger efter fremsættelsen af dette tilbud enten 

acceptere tilbuddet eller afvise det, for så vidt angår hver enkelt betaling eller 

betalingsordre, som er omfattet af det enkelte krav om kompensation. Accept af 

tilbuddet skal ske ved underskrivelse af et standard acceptbrev, som er tilgængeligt 

på Danmarks Nationalbanks websted (se www.nationalbanken.dk)). Hvis Danmarks 

Nationalbank ikke har modtaget et sådant acceptbrev inden fire uger, anses de 

pågældende deltagere for at have afvist tilbuddet om kompensation.  

e) Danmarks Nationalbank skal udbetale kompensationsbetalingen efter modtagelse af 

deltagerens accept af kompensationstilbuddet. Der betales ikke renter af 

kompensationsbetaling. 

  
  



 

  
 

Appendiks III  

 

STANDARD FOR AFGIVELSE AF RESPONSA 
(LEGAL OPINIONS)  

STANDARD FOR AFGIVELSE AF RESPONSA VEDRØRENDE RETSEVNE FOR 
DELTAGERE I TARGET2  

 

Danmarks Nationalbank 

Havnegade 5 

1093 København K  

 
 

Deltagelse i TARGET2-Danmark  

[sted], [dato]  

 
 

(til)  

Vi er blevet anmodet om at afgive denne udtalelse som [intern eller ekstern] juridisk rådgiver for 

[angiv deltagerens navn eller deltagerens filial] vedrørende spørgsmål i relation til lovgivningen i 

[jurisdiktion hvor deltageren har hjemsted - herefter ”jurisdiktion”] i forbindelse med [indsæt 

deltagerens navn] (herefter ”deltageren”)s deltagelse i TARGET2-Danmark (herefter ”Systemet”).  

Denne udtalelse er begrænset til lovgivningen i [jurisdiktion], som denne er gældende på datoen 

for udtalelsen. Vi har ikke foretaget undersøgelse af lovgivningen i nogen anden jurisdiktion som 

grundlag for denne udtalelse, og udtalelsen indeholder ingen eksplicit eller implicit vurdering 

heraf. Alle erklæringer og udtalelser, som er fremsat nedenfor, gælder med samme nøjagtighed 

og gyldighed efter lovgivningen i [jurisdiktion], uanset om deltageren handler gennem sit 

hovedkontor eller en eller flere filialer, som er etableret inden for eller uden for [jurisdiktion], ved 

afgivelse af betalingsordrer eller modtagelse af betalinger.  

1. GENNEMGÅEDE DOKUMENTER  

Til brug for denne udtalelse har vi gennemgået:  

1. en bekræftet genpart af [angiv de(t) relevante stiftelsesdokument(er)] for deltageren, 

således som disse er gældende på datoen for deres udstedelse,  

2. [hvis relevant] en udskrift fra [angiv det relevante selskabsregister] og [hvis relevant] 

[register over kreditinstitutter eller tilsvarende register],  



 

  
 

3. [i den udstrækning, det er relevant] genpart af deltagerens tilladelse som pengeinstitut 

eller anden dokumentation for tilladelse til at yde bank-, investerings-, betalings- eller 

anden finansiel virksomhed i [jurisdiktion].  

4. [hvis relevant] en genpart af en af deltagerens bestyrelse (eller det relevante besluttende 

organ) truffet beslutning af [indsæt dag] [indsæt år], der dokumenterer deltagerens aftale 

om at overholde Systemdokumentationen som defineret nedenfor, og  

5. [angiv fuldmagt og andre dokumenter, som indeholder eller dokumenterer den 

påkrævede tegningsret for den eller de personer, som underskriver den relevante 

Systemdokumentation (som defineret nedenfor) på vegne af deltageren] og alle øvrige 

dokumenter, som vedrører deltagerens stiftelse, kompetence og tilladelser, som er 

nødvendige eller relevante for afgivelse af denne udtalelse (herefter 

”Deltagerdokumentationen”).  

Til brug for denne udtalelse har vi desuden gennemgået:   

1. Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM konto i TARGET2 – Betalingsafvikling i 

euro i Danmarks Nationalbank, dateret [indsæt dato] (herefter ”Reglerne”) og   

2. […].  

Reglerne og […] betegnes herefter som ”Systemdokumentationen” (og sammen med 

Deltagerdokumentationen som ”Dokumentationen”).  

2. ANTAGELSER  

I denne udtalelse har vi for så vidt angår Dokumentationen lagt til grund at:  

1. systemdokumentationen, som vi har modtaget, er originaleksemplarer eller tro kopier,  

2. vilkårene i Systemdokumentationen og de rettigheder og forpligtelser, som den 

medfører, er gyldige og retligt bindende i henhold til lovgivningen i Danmark, som den 

angiver at være undergivet, og at valget af dansk ret som gældende for 

Systemdokumentationen anerkendes efter lovgivningen i Danmark,  

3. deltagerdokumentationen er inden for de relevante parters kompetence og beføjelser og 

er gyldigt godkendt og vedtaget og, hvor nødvendigt, gennemført af de relevante parter, 

og  

4. deltagerdokumentationen er bindende for de parter, som er omfattet af 

dokumentationen, og at vilkårene heri ikke misligholdt.  

3. UDTALELSE OM DELTAGEREN  

1. Deltageren er et selskab, som er behørigt stiftet og registreret eller på anden måde 

behørigt oprettet eller etableret i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion].  



 

  
 

2. Deltageren har den fornødne selskabsretlige kompetence til at udøve rettighederne og 

opfylde forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen, som deltageren er bundet 

af.  

3. Deltagerens udøvelse af rettighederne og opfyldelse af forpligtelserne i henhold til 

Systemdokumentationen, som deltageren er bundet af, vil på ingen måde være i modstrid 

med nogen lovbestemmelse i [jurisdiktion], som finder anvendelse på deltageren eller 

Deltagerdokumentationen.  

4. Der kræves ingen yderligere godkendelse, tilladelse, registrering, notarial bekræftelse 

eller anden certificering af deltageren fra domstolene eller andre retlige eller 

administrative kompetente myndigheder i [jurisdiktion] i forbindelse med deltagerens 

opfyldelse af Systemdokumentationen, eller i relation til gyldigheden eller håndhævelsen 

af Systemdokumentationen.  

5. Deltageren har foretaget enhver påkrævet 'corporate action' og andre skridt, som er 

påkrævede i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion] med henblik på at sikre, at 

deltagerens forpligtelser efter Systemdokumentationen er lovlige, gyldige og bindende.  

Denne udtalelse er afgivet på den angivne dato og er udelukkende rettet til Danmarks 

Nationalbank og [deltageren]. Ingen andre kan støtte ret på denne udtalelse, og indholdet af 

denne udtalelse må ikke videregives til andre end dens tilsigtede modtagere samt disses juridiske 

rådgivere uden vores forudgående skriftlige tilladelse, bortset fra Den Europæiske Centralbank 

og de nationale centralbanker i Eurosystemet af centralbanker [og[den nationale 

centralbank/relevante administrative myndighed] i [jurisdiktion]].  

 
 

Med venlig hilsen 

 

[underskrift]  

  
  



 

  
 

STANDARD FOR AFGIVELSE AF RESPONSA VEDRØRENDE LOVGIVNING 
GÆLDENDE FOR IKKE-EØS DELTAGERE I TARGET2  

 

Danmarks Nationalbank 

Havnegade 5 

1093 København K 

TARGET2 Danmark 

[sted], [dato]  

 

(til)  

Vi er blevet anmodet om at afgive denne udtalelse som [ekstern] juridisk rådgiver for [angiv 

deltagerens navn eller deltagerens filial, herefter ”deltageren”] vedrørende spørgsmål i relation til 

lovgivningen i [jurisdiktion, hvor deltageren er etableret - herefter ”jurisdiktion”] i forbindelse med 

[indsæt deltagerens navn]’s deltagelse i et system, som er et TARGET2 delsystem (herefter 

”Systemet”). Henvisninger heri til lovgivningen i [jurisdiktion] omfatter alle gældende 

lovbestemmelser og administrative bestemmelser i [jurisdiktion]. Vi afgiver herved en udtalelse i 

henhold til lovgivningen i [jurisdiktion] med særlig henblik på deltageren, som er etableret uden 

for Danmark, for så vidt angår rettigheder og forpligtelser, der følger af deltagelse i Systemet, 

som angivet i Systemdokumentationen defineret nedenfor.  

Denne udtalelse er begrænset til lovgivningen i [jurisdiktion], som denne er gældende på datoen 

for udtalelsen. Vi har ikke foretaget undersøgelse af lovgivningen i nogen anden jurisdiktion som 

grundlag for denne udtalelse, og udtalelsen indeholder ingen eksplicit eller implicit vurdering 

heraf. Vi har lagt til grund, at der ikke er noget forhold efter lovgivningen i en anden jurisdiktion, 

som har indvirkning på denne udtalelse.  

1. GENNEMGÅEDE DOKUMENTER  

Til brug for denne udtalelse har vi gennemgået de nedenfor angivne dokumenter samt øvrige 

dokumenter, som vi har anset for nødvendige eller relevante herfor:  

1. Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM konto i TARGET2 – Betalingsafvikling i 

euro i Danmarks Nationalbank, dateret [indsæt dato] (herefter ”Reglerne”) og   

2. alle andre dokumenter, som regulerer Systemet og/eller forholdet mellem deltageren og 

andre deltagere i Systemet, samt mellem deltagerne i Systemet og Danmarks 

Nationalbank.  

Reglerne og […] benævnes herefter ”Systemdokumentationen”.  



 

  
 

2. ANTAGELSER  

I denne udtalelse har vi for så vidt angår Systemdokumentationen lagt til grund at:  

1. Systemdokumentationen ligger inden for de relevante parters kompetence og beføjelser 

og er gyldigt godkendt og vedtaget og, hvor nødvendigt, gennemført af de relevante 

parter,  

2. vilkårene i Systemdokumentationen og de rettigheder og forpligtelser, som den 

medfører, er gyldige og retligt bindende i henhold til lovgivningen i Danmark, som den 

angiver at være undergivet, og at valget af dansk ret som gældende for 

Systemdokumentationen anerkendes efter lovgivningen i Danmark,  

3. deltagerne i Systemet, som betalingsordrer sendes gennem og betalinger modtages 

gennem, eller som erhverver alle rettigheder og opfylder alle forpligtelser i henhold til 

Systemdokumentationen, har tilladelse til at levere betalingsoverførselstjenester i alle 

relevante jurisdiktioner, og  

4. de dokumenter, som vi har modtaget i genpart eller som eksempler er i 

overensstemmelse med originalerne.  

3. UDTALELSE  

På grundlag af og med forbehold af det foran anførte og med de forbehold, som er anført 

nedenfor, er det vores vurdering at:  

3.1 Særlige retlige forhold i [jurisdiktion] [for så vidt det er relevant]  
Følgende forhold ved lovgivningen i [jurisdiktion] er i overensstemmelse med og på intet 

punkt uforenelig med deltagerens forpligtelser i medfør af Systemdokumentationen: 

[Fortegnelse over særlige retlige forhold i [jurisdiktion]].  

3.2  Generelle forhold vedrørende insolvens  

a) Former for insolvensbehandling: 

De eneste former for insolvensbehandling, herunder akkord- og gældssanering 

(hvilket i denne udtalelse omfatter alle foranstaltninger vedrørende deltagerens 

aktiver eller enhver filial, som denne måtte have i [jurisdiktion]), som deltageren kan 

blive undergivet i [jurisdiktion], er følgende: [opregn foranstaltninger på 

originalsproget og i engelsk oversættelse] (tilsammen benævnt 

”insolvensbehandling”).  

Udover insolvensbehandling kan deltageren, dennes aktiver eller en eventuel filial, 

som denne måtte have i [jurisdiktion], blive undergivet [opregn alle relevante former 

for moratorium, bobehandling eller andre foranstaltninger, der medfører, at 

betalinger til og/eller fra deltageren kan blive suspenderet eller på anden måde 



 

  
 

begrænset, på originalsprog og i engelsk oversættelse] (tilsammen benævnt 

"foranstaltninger begrundet i deltagerens insolvens").  

b) Traktater vedrørende insolvensbehandling: 

[jurisdiktion] eller visse dele af [jurisdiktion], som anført, har tiltrådt følgende traktater 

om insolvensbehandling: [angiv, hvis relevant, hvilke traktater, der har eller kan have 

betydning for denne udtalelse].  

3.3  Håndhævelse af Systemdokumentationen  
Med forbehold af nedenstående punkter er alle bestemmelser i Systemdokumentationen 

bindende og har retsvirkning i overensstemmelse med deres vilkår i henhold til 

lovgivningen i [jurisdiktion], især i tilfælde, hvor deltageren tages under 

insolvensbehandling eller undergives andre foranstaltninger begrundet i deltagerens 

insolvens.  

Det er særligt vores vurdering, at:  

a) Behandling af betalingsordrer: 

Bestemmelserne om behandling af betalingsordrer i afsnit IV i Reglerne er gyldige og 

har retsvirkning. Særligt er alle betalingsordrer, som behandles i henhold til disse 

afsnit, gyldige og bindende og har retsvirkning i medfør af lovgivningen i 

[jurisdiktion]. Bestemmelsen i artikel 22 i Reglerne, som angiver det nøjagtige 

tidspunkt, på hvilket betalingsordrer afgivet af deltageren til Systemet er endelige og 

uigenkaldelige, er gyldig, bindende og retskraftig i medfør af lovgivningen i 

[jurisdiktion].  

b) Danmarks Nationalbanks kompetence til at udføre sine opgaver: 

Indledning af insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til deltageren 

har ikke indvirkning på Danmarks Nationalbanks kompetence og beføjelser i henhold 

til Systemdokumentationen. [angiv for så vidt det er relevant: Samme vurdering 

gælder også med hensyn til enhver anden enhed, som leverer direkte tjenester til 

deltageren, der er nødvendige for deltagelse i Systemet (dvs. TARGET2 

netværksleverandøren)].  

c) Misligholdelsesbeføjelser: 

Hvor de finder anvendelse på deltageren, er bestemmelserne indeholdt i artiklerne 34, 

36 og 37 i Reglerne vedrørende fremskyndet forfald af forpligtelser, som endnu ikke er 

forfaldne, modregning i deltagerens indestående, realisation af pant, suspension og 

ophævelse af deltagelse, rentekrav, og ophævelse af aftaler og transaktioner [indsæt 

andre relevante vilkår i Reglerne eller i Systemdokumentationen] gyldige og har 

retsvirkning i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion].  
  



 

  
 

d) Suspension og ophævelse: 

Hvor de finder anvendelse på deltageren, er bestemmelserne indeholdt i artikel 34 i 

Reglerne (vedrørende suspension og ophævelse af deltagerens deltagelse i Systemet 

ved indledning af insolvensbehandling og andre foranstaltninger eller ved andre 

tilfælde af misligholdelse, som angivet i Systemdokumentationen, eller såfremt 

deltageren udgør nogen form for systemisk risiko eller har alvorlige driftsproblemer) 

gyldige og har retsvirkning i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion].  

e) Sanktioner: 

Hvor de finder anvendelse på deltageren, er bestemmelserne indeholdt i artikel 26 i 

Reglerne vedrørende sanktioner overfor en deltager, som ikke er i stand til at 

tilbagebetale intradag eller dag-til-dag kredit rettidigt, gyldige og retskraftige i 

henhold til lovgivningen i [jurisdiktion].  

f) Overdragelse af rettigheder og forpligtelser: 

Deltageren kan ikke overdrage eller ændre sine rettigheder og forpligtelser eller på 

anden måde overføre disse til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra 

Danmarks Nationalbank.  

g) Lovvalg og jurisdiktion: 

Bestemmelserne i artikel 44 i Reglerne, særligt med hensyn til lovvalg, tvistløsning, den 

kompetente domstol og procesreglerne, er gyldige og retskraftige i henhold til 

lovgivningen i [jurisdiktion].  

3.4  Omstødelige dispositioner  
Det er vores vurdering, at ingen opfyldelse af forpligtelserne ifølge 

Systemdokumentationen forud for nogen insolvensbehandling eller andre 

foranstaltninger i forhold til deltageren, kan tilsidesættes under insolvensbehandlingen 

som en begunstigelse eller omstødelig disposition i medfør af lovgivningen i 

[jurisdiktion]. Vi afgiver denne udtalelse - uden at det begrænser ovenstående – 

vedrørende enhver betalingsordre afgivet af enhver deltager i Systemet. Det er særligt 

vores vurdering, at bestemmelserne i artikel 22 i Reglerne, som fastsætter regler om 

betalingsordrers endelighed og uigenkaldelighed, er gyldige og retskraftige, og at ingen 

betalingsordre afgivet af nogen deltager og behandlet i henhold til afsnit IV i Reglerne 

kan tilsidesættes under insolvensbehandling som en begunstigelse eller omstødelig 

disposition i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].  

3.5  Fogedforretning  
Hvis en af deltagerens kreditorer begærer udlæg eller arrest (eller nogen anden 

offentligretlig eller privatretlig foranstaltning med henblik på at beskytte offentlige 

interesser eller deltagerens kreditorers rettigheder) – benævnt ”fogedforretning" – i 

medfør af lovgivningen i [jurisdiktion] ved en domstol eller en administrativ eller anden 

retlig myndighed i [jurisdiktion], er det vores vurdering, at [indsæt analyse og 

diskussion].  



 

  
 

3.6  Sikkerhedsstillelse (hvis relevant)  

a) Overdragelse af rettigheder eller deponering af aktiver til sikkerhed og/eller pant: 

Overdragelse til sikkerhed er gyldig og har retsvirkning i medfør af lovgivningen i 

[jurisdiktion].  

b) Prioritetsstilling for erhverver, panthaver eller repokøber i forhold til andre 

fordringshavere: 

I tilfælde af insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til deltageren 

går rettigheder eller aktiver, som deltageren har overdraget til sikkerhed eller har 

pantsat til Danmarks Nationalbank eller til andre deltagere i Systemet, forud for alle 

deltagerens andre kreditorers krav, herunder øvrige separatistkrav, massekrav og 

privilegerede krav.  

c) Håndhævelse af sikkerheder: 

Selv i tilfælde af insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til 

deltageren vil andre deltagere i Systemet og Danmarks Nationalbank som 

[erhververe, panthavere eller repokøbere, som relevant] stadig kunne håndhæve og 

inkassere sikkerheder i deltagerens rettigheder og aktiver ved Danmarks 

Nationalbanks udførelse af sine opgaver i henhold til Reglerne.  

d) Formkrav og registreringskrav: 

Der gælder ingen formkrav i forbindelse med overdragelse af en deltagers rettigheder 

eller aktiver til sikkerhed eller i forbindelse med etablering og realisation af pant eller 

repo, og det er ikke påkrævet for overdragelsen eller pantsætningen, at der foretages 

registrering eller notering hos nogen domstol eller anden administrativ myndighed, 

som er kompetent i [jurisdiktion].  

3.7  Filialer [for så vidt det er relevant]  

a) Udtalelsen gælder for dispositioner gennem filialer: 

Alle erklæringer og vurderinger, som fremsat ovenfor med hensyn til deltageren, 

gælder med samme nøjagtighed og gyldighed i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion] 

i tilfælde, hvor deltageren handler gennem en eller flere af sine filialer beliggende 

uden for [jurisdiktion].  

b) Overensstemmelse med lovgivning: 

Deltagerens filialers udøvelse af rettighederne eller opfyldelse af forpligtelserne i 

henhold til Systemdokumentationen eller disse filialers afgivelse, overførsel eller 

modtagelse af betalingsordrer er på ingen måde i strid med lovgivningen i 

[jurisdiktion].  
  



 

  
 

c) Påkrævede godkendelser: 

Deltagerens filialers udøvelse af rettighederne eller opfyldelse af forpligtelserne i 

henhold til Systemdokumentationen eller disse filialers afgivelse, overførsel eller 

modtagelse af betalingsordrer kræver ikke nogen yderligere autorisation, 

godkendelse, tilladelse, registrering, notarial bekræftelse eller anden certificering fra 

nogen domstol eller administrativ myndighed, som har kompetence i [jurisdiktion].  

Denne udtalelse er afgivet på den angivne dato og er udelukkende rettet til Danmarks 

Nationalbank og [deltageren]. Ingen andre kan støtte ret på denne udtalelse, og indholdet af 

denne udtalelse må ikke videregives til andre end dens tilsigtede modtagere samt disses juridiske 

rådgivere uden vores forudgående skriftlige tilladelse, bortset fra Den Europæiske Centralbank 

og de nationale centralbanker i Eurosystemet af centralbanker [og[den nationale 

centralbank/relevante regulerende myndighed] i [jurisdiktion]].  

 
 

Med venlig hilsen  

[underskrift] 

  



 

  
 

Appendiks IV  

 

DRIFTSKONTINUITET OG NØDPROCEDURER 

1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER  

a) I dette appendiks beskrives ordningerne mellem Danmarks Nationalbank og 

deltagerne, eller afviklingssystemerne, hvis en eller flere komponenter i SSP eller 

telekommunikationsnetværket svigter eller påvirkes af en ekstraordinær, 

udefrakommende hændelse, eller hvis svigtet påvirker en deltager eller et 

afviklingssystem.   

b) Alle angivelser af specifikke tidspunkter i dette appendiks refererer til lokal tid på 

ECB's hjemsted, dvs. Central European Time (CET9).   

2. FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE DRIFTSKONTINUITET OG 
NØDPROCEDURER  

a) Ved indtræden af en ekstraordinær, udefrakommende hændelse og/eller ved 

funktionssvigt i SSP eller telekommunikationsnetværket, som har indflydelse på den 

normale drift af TARGET2, er Danmarks Nationalbank berettiget til at gennemføre 

foranstaltninger vedrørende driftskontinuitet og nødprocedurer.  

b) Følgende hovedforanstaltninger vedrørende driftskontinuitet og nødprocedurer er til 

rådighed i TARGET2:  

i. overførsel af driften af SSP til et alternativt driftssted   

ii. ændring af åbningstiden for SSP   

iii. påbegyndelse af nødprocedurer for meget kritiske og kritiske betalinger, som 

defineret i punkt 6, henholdsvis c) og d).   

c) Danmarks Nationalbank har i forbindelse med driftskontinuitet og nødprocedurer et 

frit skøn med hensyn til, hvorvidt der skal gennemføres foranstaltninger til afvikling af 

betalingsordrer, og i givet fald hvilke foranstaltninger der skal gennemføres.   

3. KOMMUNIKATION VEDRØRENDE FEJLHÆNDELSER  

a) Oplysninger om funktionssvigt i SSP og/eller ekstraordinære, udefrakommende 

hændelser skal meddeles deltagerne gennem de nationale kommunikationskanaler, 

ICM modulet og T2IS. Meddelelser til deltagerne skal særligt indeholde følgende 

oplysninger:   

i. en beskrivelse af hændelsen   

 

9
  CET tager højde for ændringen til centraleuropæisk sommertid. 



 

  
 

ii. den forventede forsinkelse i behandlingen (hvis kendt)   

iii. oplysning om de foranstaltninger, som allerede er foretaget, og   

iv. vejledning til deltagerne   

b) Danmarks Nationalbank kan derudover beslutte at gøre deltagere bekendt med 

eventuelle andre aktuelle eller forventede hændelser, som vil kunne påvirke den 

normale drift af TARGET2.  

4. OVERFØRSEL AF DRIFTEN AF SSP TIL ET ALTERNATIVT DRIFTSSTED  

a) Såfremt en af de hændelser, som er nævnt i punkt 2, a), indtræder, kan driften af SSP 

blive overført til et alternativt driftssted, enten inden for samme område eller til et 

andet område.   

b) Såfremt driften af SSP eller T2S-platformen er overflyttet fra et område (område 1) til 

et andet område (område 2), skal deltagerne gøre deres bedste for at afstemme deres 

positioner indtil det tidspunkt, hvor funktionssvigtet eller den ekstraordinære, 

udefrakommende hændelse indtraf, og give Danmarks Nationalbank alle relevante 

oplysninger i forbindelse hermed.   

c) Hvis en likviditetsoverførselsordre fra en PM konto til en DCA debiteres deltagerens 

PM konto i SSP i område 1, men efter afstemningen ikke fremgår som debiteret i 

SSP'en i område 2, skal Danmarks Nationalbank, som er ansvarlig for deltageren, 

debitere deltagerens PM konto i område 2, således at balancen på deltagerens PM 

konto tilbageføres til dens niveau forud for overflytningen.          

5. ÆNDRING AF ÅBNINGSTID  

a) Den aktuelle bankdags åbningstid for TARGET2 kan udvides, eller 

begyndelsestidspunktet for en ny bankdag kan udskydes. I løbet af en eventuel 

udvidet åbningstid for TARGET2 skal betalingsordrer behandles i overensstemmelse 

med "Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM konto  i TARGET2 – 

Betalingsafvikling i euro i Danmarks Nationalbank", med forbehold af de ændringer, 

som er indeholdt i dette appendiks.  

b) Åbningstiden kan udvides og lukketidspunktet dermed udskydes, hvis et 

funktionssvigt i SSP er indtruffet i løbet af dagen, men er afhjulpet inden kl. 18.00. En 

sådan udskydelse af lukketidspunktet må under normale omstændigheder ikke 

overstige to timer og skal meddeles deltagerne så tidligt som muligt. Hvis en sådan 

udskydelse er meddelt inden kl. 16.50, skal der stadig være et tidsrum på mindst én 

time mellem sluttidspunktet for kundebetalingsordrer og sluttidspunktet for 

interbank-betalingsordrer. Når der er givet meddelelse om udskydelse af 

lukketidspunktet, kan den ikke trækkes tilbage.   



 

  
 

c) Lukketidspunktet skal udskydes i tilfælde, hvor et svigt i SSP er indtruffet før kl. 18.00 

og ikke afhjulpet inden kl. 18.00. Danmarks Nationalbank skal straks give deltagerne 

meddelelse om udskydelsen af lukketidspunktet.   

d) Når problemet i SSP er løst, skal der gennemføres følgende foranstaltninger:   

i. Danmarks Nationalbank skal søge at afvikle alle betalinger, som er i kø, i 

løbet af en time, og denne tid nedsættes til 30 minutter, såfremt 

funktionssvigtet i SSP indtræffer kl. 17.30 eller senere (i tilfælde hvor 

funktionssvigtet i SSP stadig ikke var løst kl. 18.00).  

ii. Deltagernes endelige saldi skal være opgjort i løbet af en time, og denne tid 

nedsættes til 30 minutter, såfremt funktionssvigtet i SSP indtræffer kl. 17.30 

eller senere (i tilfælde hvor funktionssvigtet i SSP stadig ikke var løst kl. 

18.00).   

iii. 'End-of-day' proceduren, herunder adgang til Eurosystemets stående facilitet, 

finder sted på skæringstidspunktet for interbank-betalinger.   

e) Afviklingssystemer, som anmoder om likviditet tidligt om morgenen, skal have 

metoder til at håndtere de tilfælde, hvor åbningstiden er udskudt pga. af et 

funktionssvigt i SSP den foregående dag.  

6. NØDPROCEDURER  

a) Såfremt Danmarks Nationalbank anser det for nødvendigt, indleder den 

nødprocedurebehandling af betalingsordrer i Contingency modulet i SSP eller på 

anden måde. I disse tilfælde ydes kun et mindstemål af service til deltagerne. 

Danmarks Nationalbank skal give deltagerne meddelelse om påbegyndelse af 

nødproceduren ved hjælp af ethvert tilgængeligt kommunikationsmiddel.   

b) Under nødproceduren behandler Danmarks Nationalbank betalingsordrer manuelt.   

c) Følgende betalinger skal anses som “meget kritiske” og Danmarks Nationalbank skal 

gøre sit bedste for at behandle dem i nødprocedure situationer:   

i. betalinger i relation til CLS Bank International   

ii. 'end-of-day' afvikling af EURO1 og   

iii. centrale modparters krav om marginindbetaling.   

d) Følgende betalinger skal anses som “kritiske”; Danmarks Nationalbank kan beslutte at 

iværksætte nødprocedure foranstaltninger i forhold til dem:   

i. betalinger i forbindelse med realtidsafvikling af værdipapirafviklingssystemer 

(interfaced)   

ii. andre betalinger, hvis det er nødvendigt for at undgå systemisk risiko.   

iii. likviditetsoverførselsordrer fra en T2S-afviklingskonto til en PM konto  



 

  
 

e) Deltagerne skal afgive betalingsordrer til nødprocedurebehandling via telefax, jf. 

appendiks IV.a., afsnit 4.1. Oplysninger om saldi og debiteringer og krediteringer kan 

indhentes fra Danmarks Nationalbank.  

f) Betalingsordrer, som allerede er afgivet til TARGET2-Danmark, men placeret i kø, kan 

også behandles under en nødprocedure. I disse tilfælde skal Danmarks Nationalbank 

bestræbe sig på at undgå dobbeltbehandling af betalingsordrer, men deltagerne 

bærer risikoen for dobbeltbehandling, hvis den skulle forekomme.  
 

g) Ved nødprocedurebehandling af betalingsordrer skal deltagerne stille yderligere 

sikkerhed. Under nødproceduren kan der modregnes i indgående 

nødprocedurebetalinger for at dække udgående nødprocedurebetalinger. Til brug for 

nødproceduren bliver deltagernes disponible likviditet ikke nødvendigvis taget i 

betragtning af Danmarks Nationalbank.   

7. FUNKTIONSSVIGT KNYTTET TIL DELTAGERE OG AFVIKLINGSSYSTEMER  

a) I tilfælde af at en deltager har et teknisk problem, som forhindrer denne i at afvikle 

betalinger i TARGET2, har den pågældende deltager ansvaret for at afhjælpe 

problemet. En deltager kan først og fremmest benytte interne løsninger eller ICM 

funktionaliteten, dvs. betaling af backup engangsbeløb ("lump sum payment") og 

backup nødprocedurebetalinger (CLS, EURO1, STEP2 prefund).  

b) Gælder alene for deltagere med adgang til PM konti i TARGET2-Danmark via TARGET2 

netværksleverandøren og ikke for deltagere med internetbaseret adgang til TARGET2-

Danmark: 

Hvis en deltager beslutter at benytte ICM funktionaliteten til at betale backup 

engangsbeløb, skal Danmarks Nationalbank på anmodning fra deltageren åbne denne 

funktionalitet via ICM modulet. På anmodning fra deltageren skal Danmarks 

Nationalbank sende en ICM meddelelse for at informere andre deltagere om 

deltagerens brug af backup engangsbeløb. Deltageren er ansvarlig for, at der alene 

udbetales backup engangsbeløb til andre deltagere, med hvilke deltageren har 

indgået bilaterale aftaler om at benytte sådanne betalinger. Deltageren er endvidere 

ansvarlig for alle øvrige foranstaltninger i forbindelse med disse udbetalinger. 

c) Såfremt de foranstaltninger, som er nævnt under a), er udtømte eller utilstrækkelige, 

kan deltageren anmode om støtte fra Danmarks Nationalbank, jf. appendix IV.a, afsnit 

2.   

d) Såfremt et funktionssvigt har indvirkning på et afviklingssystem, er det 

afviklingssystemets ansvar at afhjælpe funktionssvigtet. På anmodning fra 

afviklingssystemet kan Danmarks Nationalbank beslutte at handle på dettes vegne. 

Danmarks Nationalbank afgør efter eget skøn, hvilken assistance den giver 

afviklingssystemet. Følgende nødprocedure foranstaltninger kan benyttes:   



 

  
 

i. afviklingssystemet iværksætter 'clean payments' (dvs. betalinger, som ikke er 

knyttet til den underliggende transaktion) via Participant Interface,  

ii. Danmarks Nationalbank opretter og/eller behandler XML-instrukser/filer på 

afviklingssystemets vegne, og/eller   

iii. Danmarks Nationalbank foretager 'clean payments' på afviklingssystemets 

vegne.   

e) De detaljerede nødprocedure foranstaltninger vedrørende afviklingssystemer er 

beskrevet i den bilaterale aftale mellem Danmarks Nationalbank og det relevante 

afviklingssystem.   

8. ANDRE BESTEMMELSER  

a) Såfremt visse data er utilgængelige, fordi en af de hændelser, der er omtalt i punkt 3, 

a), er indtruffet, er Danmarks Nationalbank berettiget til at indlede eller fortsætte med 

behandling af betalingsordrer og/eller drive TARGET2-Danmark på grundlag af de 

senest tilgængelige data, som bestemt af Danmarks Nationalbank. På anmodning 

herom fra Danmarks Nationalbank skal deltagerne og afviklingssystemerne fremsende 

deres FileAct/Interact meddelelser på ny eller gennemføre andre foranstaltninger, som 

efter Danmarks Nationalbanks skøn er påkrævet. 

b) I tilfælde af funktionssvigt hos Danmarks Nationalbank kan nogle eller alle dens 

tekniske funktioner vedrørende TARGET2-Danmark udføres af andre centralbanker i 

Eurosystemet eller af SSP. 

c) Danmarks Nationalbank kan kræve, at deltagerne deltager i regelmæssig eller ad hoc 

afprøvning af foranstaltninger vedrørende driftskontinuitet og nødprocedurer, i 

uddannelse eller enhver anden præventiv ordning, som Danmarks Nationalbank 

skønner nødvendig. Alle udgifter, som deltagerne måtte få som følge af sådan 

afprøvning eller andre præventive foranstaltninger afholdes af deltagerne selv.  



 

  
 

Appendiks IV.a  

 

SUPPLERENDE BESTEMMELSER VEDRØRENDE 
NØDPROCEDURER 

GENERELT  

Af "Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM konto i TARGET2 -Danmark"- Appendiks IV 

fremgår ordningerne mellem Danmarks Nationalbank og deltagerne og mellem Danmarks 

Nationalbank og afviklingssystemerne hvis:   

en eller flere komponenter i SSP eller telekommunikationsnetværket svigter eller påvirkes 

af en udefrakommende ekstraordinær hændelse, eller  

et svigt opstår hos, eller påvirker, en deltager eller et afviklingssystem.   

Nærværende bestemmelser er et supplement til Appendiks IV.   

Udover de i Appendiks IV nævnte situationer, kan Nationalbanken vælge at indgå i udførelsen af 

nødprocedurer, i det omfang det vurderes nødvendigt for opretholdelsen af den samlede 

driftsstabilitet, og i det omfang det er muligt under hensyn til udførelsen af Nationalbankens 

øvrige forretninger.   

1. FUNKTIONSSVIGT I SSP M.M.  

Foranstaltninger ved funktionssvigt i SSP m.m. fremgår af Appendiks IV, afsnit 2 – 6.  

1.1  Nødprocedurer i Contingency Modulet (CM). Foranstaltningerne omfatter påbegyndelse af 

nødprocedurer for meget kritiske og kritiske betalinger, der behandles i CM i SSP, jf. 

Appendiks IV, afsnit 2., litra b, iii) og afsnit 6.   

1.2  Oprettelse og pantsætning af CM-sikkerhedsdepot. Deltageren skal på forhånd have 

oprettet et særskilt CM-sikkerhedsdepot i VP Securities A/S. Deltageren pantsætter CM-

sikkerhedsdepotet ved underskrivelse af "Pantsætningserklæring for lån i euro på CM-

konto i Danmarks Nationalbank", der fremsendes til Danmarks Nationalbank, Bank og 

Marked.   

1.3  Sikkerhedsstillelse til brug for CM. Sikkerhedsstillelse til brug for CM skal ske ved 

deltagerens egen overførsel af VP-registrerede aktiver til CM-sikkerhedsdepotet, der er 

pantsat til Danmarks Nationalbank.   

1.4  Belåningsgrundlag og belåningsværdi. Bestemmelser for belåningsgrundlag og 

belåningsværdi vedrørende CM-sikkerhedsdepotet fremgår af "Bestemmelser for 

sikkerhedsstillelse for kredit i euro i Danmarks Nationalbank", afsnit 3 og 4. 

  



 

  
 

1.5  Lån i CM-modulet. Efter overførsel af VP-registrerede aktiver til CM-sikkerhedsdepotet kan 

deltageren anmode om lån af likviditet op til et beløb svarende til belåningsværdien af 

de overførte pantsatte aktiver. Anmodningen fremsendes til Danmarks Nationalbank på 

faxformularen "Anmodning om optagelse af lån i euro på CM-konto". Som udgangspunkt 

ekspederes kun én anmodning pr. deltager i en nødproceduresituation.   

1.6  Betalinger i CM. Behandlingen af betalinger i CM er beskrevet i Appendiks IV, afsnit 6. 

Betalingsordrer fremsendes til Danmarks Nationalbank på faxformularen "Anmodning om 

overførsel fra CM-konto".   

1.7  Information om saldo og bevægelser i CM. Deltageren får oplysninger om saldi og 

bevægelser i CM ved start og slut på en nødprocedure. I den mellemliggende periode 

gives oplysningerne med en af Danmarks Nationalbank fastsat frekvens under 

hensyntagen til varetagelsen af Danmarks Nationalbanks øvrige forretninger.   

1.8  Udligning af CM-konto og indfrielse af lån. Ved nødprocedurens afslutning lukker 

Danmarks Nationalbank for adgangen til CM-kontoen og en evt. positiv saldo krediteres 

deltagerens PM-konto. Lånet, jf. pkt 1.5, indfries ved debitering af deltagerens PM-konto. 

Efter indfrielse af lånet kan der foretages udtagning fra CM-sikkerhedsdepotet, jf. 1.9 

nedenfor.   

1.9  Udtagning fra CM-sikkerhedsdepot. Deltageren kan ved fremsendelse af faxformularen 

"Anmodning om udtagning fra pantsat VP-konto for lån i euro på CM-konto" anmode 

Danmarks Nationalbank om udtagning af VP-registrerede aktiver fra CM-

sikkerhedsdepotet. I en nødproceduresituation frigives sikkerhederne først, når lån ydet 

på CM-kontoen er indfriet. Danmarks Nationalbank overfører de VP-registrerede aktiver 

til en af deltageren på forhånd anvist VP-konto.   

2. FUNKTIONSSVIGT, DER OPSTÅR HOS ELLER PÅVIRKER EN DELTAGER  

Foranstaltninger ved funktionssvigt, der opstår hos eller påvirker deltageren, fremgår af 

Appendiks IV, afsnit 7, litra a-c.  

2.1  Interne løsninger og ICM funktionalitet. Deltageren har som udgangspunkt selv ansvaret 

for at afhjælpe problemet ved først og fremmest at benytte interne løsninger eller ICM 

funktionaliteten, jf. Appendiks IV, afsnit 7, litra a-b. Hvis deltageren ønsker at benytte ICM 

funktionaliteten til at iværksætte betaling af back-up engangsbeløb ("lump sum 

payment") eller back-up nødprocedurebetalinger (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund), skal 

deltageren på forhånd anmode Danmarks Nationalbank om at åbne herfor. 

Anmodningen om åbning af ICM funktionaliteten skal ske på faxformularen "Anmodning 

om aktivering af ICM-nødprocedure funktionalitet".  

  



 

  
 

2.2  Assistance fra Danmarks Nationalbank. Hvis ovennævnte foranstaltninger er udtømte eller 

utilstrækkelige, kan deltageren bede Danmarks Nationalbank om yderligere assistance. 

Danmarks Nationalbank kan, i det omfang det skønnes nødvendigt og muligt, assistere 

deltageren, idet assistancen dog er begrænset til at omfatte:  

overførsel i forbindelse med meget kritiske og kritiske betalinger, jf. Appendiks IV, afsnit 

6, litra c og d, ved brug af ICM-funktionaliteten  

overførsel til afviklingskonto (subaccount). 
 

Danmarks Nationalbank's mulighed for at yde assistance efter kl. 17.00 samt på de 

TARGET2 åbningsdage, som er danske helligdage, er meget begrænset.   

Anmodning om overførsel skal ske på faxformularene:  

"Anmodning om nødprocedureoverførsel til CLS, EURO1, m.fl. (meget kritiske 

betalinger)"  

"Anmodning om overførsel fra PM-konto (kritiske betalinger)"  

"Anmodning om overførsel til afviklingskonti (subaccounts) m.v."  

3. FUNKTIONSSVIGT, DER OPSTÅR HOS ELLER PÅVIRKER ET AFVIKLINGSSYSTEM  

Foranstaltninger ved funktionssvigt, der opstår hos eller påvirker et afviklingssystem, er beskrevet 

i den særskilte afviklingsaftale mellem Danmarks Nationalbank og det enkelte afviklingssystem. 

4. KOMMUNIKATION OG FULDMAGTSFORHOLD  

4.1  Kommunikationsmidler. Det generelle kommunikationsmiddel ved iværksættelse og 

anvendelse af nødprocedurer er fax. De særlige faxformularer sendes til Danmarks 

Nationalbank, Bank og Marked på +45 3363 7117.   

Forud for afsendelse af en fax skal Danmarks Nationalbank orienteres telefonisk af 

deltageren på +45 3363 6939.   

I appendiks X findes de af Danmarks Nationalbank udarbejdede faxformularer, der skal 

anvendes af deltagerne i de ovenfor beskrevne situationer. Det er alene disse formularer, 

der accepteres af Danmarks Nationalbank.  

Danmarks Nationalbank kan til enhver tid ændre kommunikationsformen ved 

nødprocedure, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. 

  



 

  
 

4.2  Fuldmagtsforhold. Deltagerne skal på formularen "Fuldmagt til dispositioner vedrørende 

nødprocedurer i TARGET2" meddele Danmarks Nationalbank, hvem der har fuldmagt til 

at disponere i forbindelse med nødprocedurer. Formularen skal indeholde de 

befuldmægtigedes navne og prøve på deres underskrifter. Formularen skal være 

underskrevet af tegningsberettigede. Senere ændringer i fuldmagtsforholdene foretages 

ved fremsendelse af ny formular, jf. ovenstående.  

Fuldmagten og senere ændringer er først gældende, når Nationalbanken har modtaget 

den originale formular.   

Ved fremsendelse af formularen meddeles de befuldmægtigede fuldmagt til at disponere 

i alle de nødprocedureforhold, der er nævnt i nærværende bilag.  

  



 

  
 

Appendiks V  

 

DRIFTSPLAN  

1. TARGET2 er åben alle dage undtagen lørdage, søndage, nytårsdag, langfredag og  

2. påskedag (i henhold til kalenderen gældende på ECB’s hjemsted), 1. maj, 1. juledag og  

2. juledag.   

2. Referencetiden for systemet er den lokale tid på ECB’s hjemsted, dvs. CET.   

3. Den aktuelle bankdag åbnes om aftenen på den foregående bankdag og drives efter 

følgende plan:  

Tidspunkt  Beskrivelse 

6.45-7.00 Forretningsvindue til at forberede dagens operationer* 

7.00-18.00   Den aktuelle bankdags åbningstid 

17.00   

Sluttidspunkt for kundebetalinger (dvs. betalinger, hvor betalingens ordregiver og/eller 

modtager ikke er en direkte eller indirekte deltager, som identificeret i systemet ved brug af en 
MT 103 eller MT 103+ meddelelse) 

18.00   Sluttidspunkt for interbank betalinger (dvs. andre betalinger end kundebetalinger) 

18.00-18.45** End-of-day processing 

18.15** Det almindelige sluttidspunkt for brug af stående faciliteter 

(Kort efter) 

18.30*** 
Data til ajourføring af regnskabssystemer er til rådighed for centralbankerne 

18.45-19.30*** Start-of-day processing (ny bankdag) 

19.00***-19.30** Levering af likviditet på PM kontoen
10

 

19.30*** 
Start-of-procedure meddelelse og afvikling af stående ordrer om overførsel af likviditet fra PM 

kontiene til afviklingskonto(-konti)/ tekniske konti(afvikling relateret til afviklingssystemer)10 

19.30***-22.00 

Effektuering af supplerende likviditetsoverførsler via ICM modulet til brug for afviklingsprocedure 

6 realtid; effektuering af supplerende likviditetsoverførsler via ICM-modulet før afviklingssystemet 

sender start-of-cycle meddelelse for afviklingsprocedure 6 grænseflade; afviklingstidsrum for 

natafvikling i afviklingssystemet (kun for afviklingsprocedure 6 realtid og afviklingsprocedure 6 

grænseflade). 10 

22.00-1.00 Tidsrum til teknisk vedligeholdelse 

1.00-6.45 
Natafvikling i afviklingssystemet (kun for afviklingsprocedure 6 realtid og afviklingsprocedure 6 

grænseflade)10 

 
* Dagens operationer finder sted i den aktuelle bankdags åbningstid og ved end-of-day processing. 
** Slutter 15 minutter senere på den sidste dag i Eurosystemets reservekravsperiode. 
*** Begynder 15 minutter senere på den sidste dag i Eurosystemets reservekravsperiode. 

 

4. ICM modulet er til rådighed for likviditetsoverførsel fra 19.30*** til 18.00 den følgende 

dag, undtagen i tidsrummet for den tekniske vedligeholdelse fra 22.00 til 01.00.  

 

10
 Ikke relevant i relation til afvikling i danske afviklingssystemer, hvor natafvikling i euro ikke finder sted. 



 

  
 

5. Åbningstiden kan ændres, såfremt driftskontinuitetsprocedurer gennemføres i medfør af 

punkt 5 i appendiks IV.  



 

  
 

Appendiks VI  

 

GEBYRMODEL OG FAKTURERING FOR 
DELTAGERE MED ADGANG TIL TARGET2-
DANMARK VIA TARGET2 
NETVÆRKSLEVERANDØREN  

GEBYRER FOR DIREKTE DELTAGERE  

1. Det månedlige gebyr for behandling af betalingsordrer i TARGET2-Danmark for direkte 

deltagere er - afhængig af den løsning, den direkte deltager har valgt - enten:  

a) EUR 150 pr. PM konto og et fast gebyr pr. debet transaktion (debit entry) på EUR 0,80, 

eller  

b) EUR 1.875 pr. PM konto og et gebyr pr. debet transaktion (debit entry) bestemt som 

følger, på grundlag af omfanget af debet transaktioner (antal behandlede poster) pr. 

måned:  

Bånd Fra Til Pris 

1 1 10 000 EUR 0,60 

2 10 001    25 000 EUR 0,50 

3 25 001     50 000 EUR 0,40 

4 50 001   100 000   EUR 0,20 

5 Over 100 000   - EUR 0,125 

 

Der skal ikke betales gebyr ved likviditetsoverførsel mellem en deltagers PM konto og dennes 

afviklingskonti.  

2. For likviditetsoverførselsordrer fra PM til DCA, der er sendt fra en deltagers PM konto, og 

for likviditetsoverførselsordrer fra en T2S-afviklingskonto til deltagerens PM konto, der 

modtages på deltagerens PM konto, skal der betales gebyr i overensstemmelse med den 

ovenfor under (a) eller (b) valgte løsning. Månedsgebyret for multi-adressat adgang er 

EUR 80 for hver 8-cifret BIC-kode bortset fra BIC-koden for den direkte deltagers konto.  

3. Direkte deltagere, som ikke ønsker BIC-koden for deres konto offentliggjort i TARGET2 

registret, skal betale et supplerende månedsgebyr på EUR 30 pr. konto.  

4. Det månedlige gebyr for hver direkte deltagers registrering af en indirekte deltager i 

TARGET2 registret er EUR 20.  

5. Engangsgebyret for hver registrering af en adresserbar BIC-kode indehaver i TARGET2 

registret, for filialer af direkte og indirekte deltagere, filialer af korrespondenter og 

adresserbare BIC-kode indehavere, som er medlemmer af den samme gruppe, som 

defineret i artikel 1, er EUR 5.  



 

  
 

6. Det månedlige gebyr for hver registrering i TARGET2 registret af en adresserbar BIC-kode 

indehaver for en korrespondent er EUR 5.  

7. Det månedlige gebyr for direkte deltagere, der abonnerer på TARGET2's tillægstjenester 

for T2S er EUR 50 for de deltagere, der har valgt løsning (a) i punkt 1 ovenfor og EUR 625 

for de deltagere, der har valgt løsning (b) i punkt 1 ovenfor. 

GEBYRER FOR CAI MODUS  

1. For CAI modus er det månedlige gebyr EUR 100 for hver konto, som er omfattet af 

gruppen.  

2. For CAI modus gælder den degressive struktur for transaktionsgebyrer, som er angivet i 

punkt 1b), for alle betalinger foretaget af deltagere i gruppen, som om disse betalinger 

var afgivet fra en deltagers konto.  

3. Det månedlige gebyr på EUR 1.875, som er nævnt i punkt 1b), skal betales af 

gruppelederen, og det månedlige gebyr på EUR 150, som er nævnt i punkt 1a), skal 

betales af alle øvrige medlemmer af gruppen.  

GEBYRER FOR INDEHAVERE AF EN PRIMÆR PM KONTO  

1.   I tillæg til de gebyrer, der er fastsat ovenfor i dette Appendix opkræves indehavere af en 

primær PM konto et månedligt gebyr på EUR 250 for hver T2S-afviklingskonto, der er knyttet til 

den primære PM konto.  

2.   Indehavere af en primær PM konto opkræves følgende gebyrer for de T2S-tjenester, der 

vedrører de særlige afviklingskonti, som er knyttet til den primære PM konto. Disse poster 

faktureres særskilt. 

 

Takst Pris  Forklaring 
 

Afviklingstjenester:   

likviditetsoverførselsordrer mellem 

T2S-afviklingskonti 

9 eurocent pr. overførsel 

saldointerne bevægelser (dvs. 

indefrysning, ophør af indefrysning, 

reservering af likviditet osv.) 

6 eurocent pr. transaktion 

Informationstjenester    

A2A-rapporter  0,4 eurocent Pr. post genereret i en A2A-rapport 

A2A-forespørgsler  0,7 eurocent Pr. post genereret i en A2A-



 

  
 

 

FAKTURERING  

1. For direkte deltagere gælder følgende regler for fakturering: Den direkte deltager 

(lederen af CAI-gruppen, såfremt der anvendes CAI modus) skal modtage de relevante 

fakturaer fra den foregående måned med specifikation af de gebyrer, der skal betales, 

senest den niende bankdag i den følgende måned. Indbetaling skal ske senest den 

fjortende bankdag i denne måned på den konto, som er angivet af Danmarks 

Nationalbank, og skal debiteres denne deltagers PM konto. 

  

forespørgsel 

U2A-forespørgsler 10 eurocent Pr. udført søgefunktion 

Dowloadede U2A-forespørgsler 0,7 eurocent Pr. post genereret i en U2A-

forespørgsel og downloaded 

Meddelelser, som samles i en fil 0,4 eurocent Pr. meddelelse i en fil 

Overførsler 1,2 eurocent Pr. overførsel 



 

  
 

Appendiks VI.a  

 

GEBYRMODEL OG FAKTURERING FOR 
DELTAGERE MED INTERNETBASERET ADGANG 
TIL TARGET2-DANMARK  

GEBYRER FOR DIREKTE DELTAGERE  

1. Det månedlige gebyr for behandling af betalingsordrer i TARGET2-Danmark for direkte 

deltagere udgør EUR 70 pr. PM-konto for internetadgang samt EUR 150 pr. PM-konto 

samt et fast gebyr pr. transaktion (debit entry) på EUR 0,80.  

2. For direkte deltagere, som ikke ønsker BIC-koden for deres konto offentliggjort i TARGET2 

registret, gælder et supplerende månedsgebyr på EUR 30 pr. konto.  

3. Danmarks Nationalbank udsteder og vedligeholder gebyrfrit op til fem aktive certifikater 

for deltageren pr. PM-konto. Danmarks Nationalbank opkræver et gebyr på EUR 120 for 

udstedelse af et sjette og hvert yderligere efterfølgende aktive certifikat. Danmarks 

Nationalbank opkræver desuden et årligt vedligeholdelsesgebyr på EUR  30 for den sjette 

og hvert yderligere efterfølgende aktive certifikat. Aktive certifikater er gyldige i fem år.      

FAKTURERING  

1. For direkte deltagere gælder følgende regler for fakturering: Den direkte deltager 

modtager faktura for den foregående måned med opgørelse over de gebyrer, der skal 

betales, senest den niende bankdag i den følgende måned. Indbetaling skal ske senest 

den fjortende bankdag i den pågældende måned på den konto, som er angivet af 

Danmarks Nationalbank og vil blive debiteret denne deltagers PM-konto.  

AKTIVER STILLET TIL SIKKERHED VIA CCBM   

1. Retningslinjer for CCBM  

Retningslinjer for sikkerhedsstillelse via CCBM, herunder for beregning af 

belåningsværdi, fastsættes i henhold til Den Europæiske Centralbanks til enhver tid 

gældende regler herfor. Reglerne benævnt "General Documentation on Eurosystem 

Monetary Policy Instruments and Procedures" ligger på Den Europæiske Centralbanks 

hjemmeside, www.ecb.int.  
  



 

  
 

Ved CCBM forstås: en mekanisme for at give deltagerne mulighed for at anvende aktiver 

som sikkerhed på tværs af grænserne. I CCBM fungerer de centralbanker, der deltager i 

CCBM'en, som depotinstitutter for hinanden. Det indebærer, at hver centralbank, 

administrer en værdipapirkonto for hver af de andre centralbanker og for ECB.   

   

2.  Ikrafttræden  

Disse bestemmelser træder i kraft med virkning fra den 1. november 2015 og erstatter 

Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i euro i Danmarks Nationalbank af 22. juni 

2015. 

 
København, den 16. oktober 2015  

Danmarks Nationalbank 



 

  
 

Appendiks VIII  

 

BESTEMMELSER FOR VP-AFVIKLINGSKONTO I 
EURO I DANMARKS NATIONALBANK  

Bestemmelser for VP-afviklingskonto i euro i Danmarks Nationalbank finder anvendelse på enhver 

betalingsafvikling i Danmarks Nationalbank i forbindelse med VP-afviklingsblokke ("procedures") i 

euro (Betalingsafviklingen) på vilkår, som fremgår af den mellem VP Securities A/S og Danmarks 

Nationalbank til enhver tid indgåede Aftale.   

1. Adgang til VP-afviklingskonto i euro   

Det er en betingelse for adgang til en VP-afviklingskonto i euro,   

a) at deltageren har indgået aftale med VP Securities A/S om deltagelse i 

Betalingsafviklingen og er godkendt af Danmarks Nationalbank, og  

b) at deltageren fører en PM konto i Danmarks Nationalbank.   

2. Oprettelse af en VP-afviklingskonto i euro   

Oprettelse af en VP-afviklingskonto i euro sker efter skriftlig anmodning til 

Nationalbanken, Bank og Marked, på de af Danmarks Nationalbank anviste blanketter 

vedrørende stamdata.  

3. Ophør af VP-afviklingskonto i euro  

Danmarks Nationalbank er berettiget til at bringe en VP-afviklingskonto i euro til ophør 

uden varsel, hvis deltagerens PM-konto måtte blive lukket i overensstemmelse med 

artikel 35, stk.2 i "Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM konto i TARGET2 – 

Betalingsafvikling i euro i Danmarks Nationalbank", eller hvis en eller flere af 

betingelserne i afsnit 1 ikke længere er opfyldt.   

Deltageren er berettiget til at bringe sin VP-afviklingskonto i euro til ophør med et varsel 

på 14 bankdage på betingelse af, at alle forpligtelser, der er opstået som følge af VP-

afviklingskontoens anvendelse, er opfyldt.    

4. Transaktioner til og fra VP-afviklingskontoen  

Transaktioner af enhver art på VP-afviklingskontoen i euro sker i deltagerens navn.  

VP-afviklingskontoen i euro kan kun anvendes til transaktioner i euro. Træk på VP-

afviklingskontoen i euro kan kun gennemføres, såfremt der er dækning på denne.  

På VP-afviklingskontoen i euro kan alene foretages følgende transaktioner, der 

gennemføres i henhold til principperne for afviklingsprocedure 6 (interfaced model) som 

nærmere beskrevet i deltagerens aftale med Værdipapircentralen:  

a) Overførsel fra deltagerens PM-konto til VP-afviklingskontoen. En sådan overførsel 

kan iværksættes ved en af følgende typer ordrer:  

  



 

  
 

i. stående ordre,  

ii. likviditetsoverførselsordre ("current order") eller   

iii. SWIFT ordre, som afgives via en MT 202 meddelelse.  

b) Overførsel fra deltagerens VP-afviklingskonto til PM-kontoen. En sådan overførsel 

kan kun iværksættes ved en likviditetsoverførselsordre ("current orders").  

c) Registrering af deltagerens nettoposition efter en VP procedure i euro.  

d) Tømning af VP-afviklingskontoen i euro ved betalingsafviklingens afslutning 

(indestående på VP-afviklingskontoen tilbageføres automatisk til PM-kontoen).  

5. Sikkerhed i indestående på VP-afviklingskontoen  

Saldoen på deltagerens VP-afviklingskonto euro er spærret i tidsrummet fra registrering 

af VP Securities A/S' meddelelse om ‘start-of-cycle’ i TARGET2-Danmark, og indtil 

registrering af VP Securities A/S'  meddelelse om 'end-of-cycle' i TARGET2-Danmark. 

Spærringen medfører, at deltageren ikke har dispositionsret over saldoen på VP-

afviklingskontoen.   

Spærringen er til sikring af deltagerens forpligtelser over for Danmarks Nationalbank til 

at godtgøre enhver betaling, som Danmarks Nationalbank har måttet foretage under 

den garanti, som Danmarks Nationalbank har stillet over for VP Securities A/S, jf. 

"Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM konto i TARGET2 - Betalingsafvikling i 

euro i Danmarks Nationalbank", art. 37.  

6. Ikrafttræden  

Disse Bestemmelser træder i kraft med virkning fra den 1. august 2014 og erstatter 

"Bestemmelser for VP-afviklingskonto i euro i Danmarks Nationalbank" af 1. maj 2008. 

 
 

København, den 1. august 2014   

Danmarks Nationalbank 

  
  



 

  
 

Appendiks IX  

 

Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K   

ANMODNING OM PM KONTO I DANMARKS NATIONALBANK  

Undertegnede anmoder hermed om deltagelse i TARGET2-Danmark som direkte deltager og om 

oprettelse af en PM konto i Danmarks Nationalbank. 

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

”Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM konto i TARGET2 – Betalingsafvikling i euro i 

Danmarks Nationalbank” med bilag. De til enhver tid gældende vilkår kan findes på Danmarks 

Nationalbanks hjemmeside (www.nationalbanken.dk). 

Det er en betingelse for deltagelse i TARGET2-Danmark som direkte deltager og for oprettelse af 

en PM konto, at deltageren fører en foliokonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank. 

 

Navn:  _____________________________________________________ 

Adresse:   _____________________________________________________ 

Postnr. og by:   _____________________________________________________ 

Telefonnummer:  _____________________________________________________ 

Telefaxnummer: _____________________________________________________ 

CVR-nummer:   _____________________________________________________ 

 

Undertegnede vedlægger∗)  

i. Dokumentation for tegningsforhold i form af tegningsudskrift fra Erhvervs- og Sel-

skabsstyrelsen eller anden dokumentation, der på en for Danmarks Nationalbank 

tilfredsstillende måde godtgør tegnings- og fuldmagtsforholdets juridiske 

gyldighed mv.  

ii. Kopi af tilladelse fra Finanstilsynet til at drive virksomhed som kreditinstitut eller 

investeringsselskab. 

iii. Prøve på de tegningsberettigedes underskrifter og verifikation af disse forhold 

fra ekstern advokat. 

  

 

∗
  Danmarks Nationalbank kan kræve yderligere oplysninger og dokumentation, jf. ”Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM konto i 

TARGET2 – Betalingsafvikling i euro i Danmarks Nationalbank”, art. 8, stk. 2, litra b og c, og stk. 3. 



 

  
 

iv. De af Danmarks Nationalbank udleverede blanketter vedrørende stamdata i 

udfyldt stand. 

 

Vi ønsker en daglig kontoopgørelse ____ (sæt kryds)  

 

Dato: _____________________ ________________________________________________ 

  Tegningsberettigede underskrifter   



 

  
 

Appendiks X  

 

Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K 

FULDMAGT TIL DISPOSITIONER VEDRØRENDE NØDPROCEDURER I TARGET2   

Kontohaver: ______________________________________________________ 

Kontohavers BIC: ______________________________________________________ 

PM-konto:   ______________________________________________________ 

CM-konto:   ______________________________________________________ 

CM-sikkerhedsdepot:   ______________________________________________________ 

Afviklingskonti: (sub)  ______________________________________________________ 

Standing facility:  ______________________________________________________ 

T2S-afviklingskonti: ______________________________________________________ 

 

Nedennævnte befuldmægtiges til efter anmodning afgivet i overensstemmelse med de af 

Nationalbanken fastsatte bestemmelser at foretage enhver transaktion på de ovennævnte konti 

på vegne af ovennævnte kontohaver under bestemmelser om nødprocedurer, jf. Appendiks IV i 

"Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM konto i TARGET2-Betalingsafvikling i euro I 

Danmarks Nationalbank" og Nationalbankens supplerende bestemmelser hertil. Desuden 

befuldmægtiges de nedennævnte til at anmode om aktivering af ICM-nødprocedure faciliteten og 

udføre de i Appendiks IV til "Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM konto i TARGET2-

Betalingsafvikling i euro I Danmarks Nationalbank" og Nationalbankens supplerende 

bestemmelser hertil nævnte nødprocedurer.  

De under I nævnte personer kan tegne enten to i forening eller alene i forening med en af de 

under II nævnte personer.  

 
 

(fortsættes på næste side) 

  
  



 

  
 

I 

Befuldmægtigedes navne: Underskriftsprøver:  

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

 

(fortsættes på næste side)  
  



 

  
 

II 

Befuldmægtigedes navne: Underskriftsprøver:  

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

 

(fortsættes på næste side)  
  



 

  
 

II 

Befuldmægtigedes navne: Underskriftsprøver:  

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

 

Denne fuldmagt erstatter alle tidligere afgivne fuldmagter vedrørende ovennævnte transaktioner 

og er gældende, indtil skriftlig tilbagekaldelse er modtaget og bekræftet af Nationalbanken.  

 
 

Dato: _____________________ ________________________________________________ 

  Tegningsberettigedes underskrifter  

  
  



 

  
 

Appendiks X  

 

Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

ANMODNING OM CM-DEPOT I DANMARKS NATIONALBANK   

Undertegnede anmoder hermed om oprettelse af et CM depot i Danmarks Nationalbank.   

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

”Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM konto i TARGET2 – Betalingsafvikling i euro i 

Danmarks Nationalbank” med bilag. De til enhver tid gældende vilkår kan findes på Danmarks 

Nationalbanks hjemmeside (www.nationalbanken.dk).   

Navn: ______________________________________________________ 

Adresse:  ______________________________________________________ 

Postnr. og by:  ______________________________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________________________________ 

Telefaxnummer:  ______________________________________________________ 

CVR-nummer: ______________________________________________________ 

 

Undertegnede vedlægger∗)  

i. Dokumentation for tegningsforhold i form af tegningsudskrift fra Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen eller anden dokumentation, der på en for Danmarks 

Nationalbank tilfredsstillende måde godtgør tegnings- og fuldmagtsforholdets 

juridiske gyldighed mv.  

ii. Prøve på de tegningsberettigedes underskrifter og verifikation af disse forhold 

fra ekstern advokat.  

 
 

Dato: _____________________ ________________________________________________ 

  Tegningsberettigedes underskrifter  

 
 

Til Nationalbankens noter:  

Tildelt CM-depotnummer: _________________________________________________ 

Tilknyttet CM-konto:   _________________________________________________  
  
 

∗
  Danmarks Nationalbank kan kræve yderligere oplysninger og dokumentation, jf. ”Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM konto 

i TARGET2 – Betalingsafvikling i euro i Danmarks Nationalbank”, art. 8, stk. 2, litra b og c, og stk. 3. 



 

  
 

Appendiks X  

 

Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

ANMODNING OM CM-KONTO I DANMARKS NATIONALBANK   

Undertegnede anmoder hermed om oprettelse af en CM konto i Danmarks Nationalbank til brug 

for udførelse af "meget kritiske" og "kritiske" betalinger ved aktivering af Contingency Module jf. 

"Harmoniserede Vilkår for åbning og drift af en PM konto i TARGET2–Betalingsafvikling i euro i 

Danmarks Nationalbank”, Appendiks IV, punkt 6 hhv. c) og d)  

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

”Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM konto i TARGET2 – Betalingsafvikling i euro i 

Danmarks Nationalbank” med bilag. De til enhver tid gældende vilkår kan findes på Danmarks 

Nationalbanks hjemmeside (www.nationalbanken.dk).   

Navn: ______________________________________________________ 

Adresse:  ______________________________________________________ 

Postnr. og by:  ______________________________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________________________________ 

Telefaxnummer:  ______________________________________________________ 

CVR-nummer: ______________________________________________________ 

 

Undertegnede vedlægger*)  

Dokumentation for tegningsforhold i form af tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

eller anden dokumentation, der på en for Danmarks Nationalbank tilfredsstillende måde godtgør 

tegnings- og fuldmagtsforholdets juridiske gyldighed mv.  

Prøve på de tegningsberettigedes underskrifter og verifikation af disse forhold fra ekstern 

advokat.  

 
 

Dato: _____________________ ________________________________________________ 

  Tegningsberettigedes underskrifter 

  
 

Til Nationalbankens noter:  

Tildelt CM-depotnummer: _________________________________________________ 

Tilknyttet CM-konto:   _________________________________________________  
  



 

  
 

Appendiks X  

 

Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5  

1093 København K  

PANTSÆTNINGSERKLÆRING FOR LÅN I EURO PÅ CM-KONTO I DANMARKS 
NATIONALBANK  

 

Pantsætters navn: _____________________________________________________________ 

Pantsætters adresse  _____________________________________________________________ 

Pantsætter, der er registreret kontohaver til VP-konto nummer ______________ („Kontoen“), 

pantsætter herved Kontoen samt de til enhver tid på Kontoen registrerede fondsaktiver til 

Danmarks Nationalbank til sikkerhed for lån i euro på 'Contingency Module' kontoen samt for 

enhver gæld, som vi nu har og senere måtte få til Danmarks Nationalbank. 

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

registrerede fondsaktiver, og at der ikke over disse er eller vil blive tilsagt tredjemand 

begrænsende rettigheder 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 

indsættes på vor afkastkonto, nummer ___________ i Danmarks Nationalbank, mens 

udtrækningsbeløb og renter i euro indsættes på vor afkastkonto nummer ___________ i Danmarks 

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

pantsættes til Danmarks Nationalbank til sikkerhed for enhver gæld, som vi nu har eller senere 

måtte få til Danmarks 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 fonds-

aktiver kan alene foretages af Danmarks Nationalbank som panthaver og kontoførende institut.   

Såfremt Danmarks Nationalbank vil søge sig fyldestgjort i de på Kontoen registrerede 

fondsaktiver, er Danmarks Nationalbank berettiget til uden forudgående retsforfølgning og uden 

varsel at realisere 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 

Værdipapircentralen 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 

pantsætningserklæring er undergivet dansk ret. Eventuelle uoverensstemmelser afgøres ved 

Danmarks Nationalbanks værneting. Denne pantsætningserklæring erstatter eventuelt tidligere 

afgivne pantsætningserklæringer vedrørende lån i euro på CM-konto i Danmarks Nationalbank.   

 
 

Dato: _____________________ ________________________________________________ 

  Tegningsberettigedes underskrifter   



 

  
 

Appendiks X  

 

Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K 

Telefax +45 3363 7117  

ANMODNING OM AKTIVERING AF ICM-NØDPROCEDURE FUNKTIONALITET  

Kontohaver, navn: ______________________________________________________ 

Kontohaver, BIC: ______________________________________________________ 

Medarbejder: ______________________________________________________ 

Direkte tlf.: ______________________________________________________ 

 

Nationalbanken anmodes, i henhold til Appendiks IV i "Harmoniserede vilkår for åbning og drift af 

en PM konto i TARGET2– Betalingsafvikling i euro i Danmarks Nationalbank” og Nationalbankens 

supplerende bestemmelser hertil, om at aktivere ICM Nødprocedure faciliteten.  

Ved behov for yderligere assistance fra Nationalbanken til kontohaver anvendes de i 

"Supplerende bestemmelser vedrørende nødprocedurer" angivne faxformularer.  

 
 

Dato: _____________________ ________________________________________________ 

  Forpligtende underskrifter   

  
  



 

  
 

Appendiks X  

 

Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

Telefax +45 3363 7117  

ANMODNING OM NØDPROCEDUREOVERFØRSEL TIL CLS, EURO1 M.FL.  
(MEGET KRITISKE BETALINGER)  

Nationalbanken anmodes, i henhold til appendiks IV til "Harmoniserede vilkår for åbning og drift 

af en PM konto i TARGET2 – Betalingsafvikling i euro i Danmarks Nationalbank” og 

Nationalbankens supplerende bestemmelser hertil, om at overføre nedennævnte beløb:  

Overførselsdag: ___________________________________________________________ 

Kontohaver: ___________________________________________________________ 

Kontohaver, BIC: ___________________________________________________________ 

PM-kontonummer: ___________________________________________________________ 

Medarbejder:   ___________________________________________________________ 

Direkte tlf.: ___________________________________________________________ 

 

Overførsel til CLS:  

Reference (Felt 21):    

Modtager BIC (Felt 58A):    

Tidspunkt for overførsel (Felt 72) (tt:mm):    

Beløb euro (Felt 32A):   

 
 

Overførsel til EURO1:  

Reference (Felt 21):    

Konto med Institution (Felt 57A):    

Modtager BIC (Felt 58A):    

Beløb euro (Felt 32A):    

 

(fortsættes på næste side) 

  
  



 

  
 

Overførsel i forbindelse med centrale modparters krav om marginindbetaling:  

Modtager BIC (Felt 58A):    

Beløb euro (Felt 32A):    

 

Kontohaver sørger selv for supplerende information til modtagende afviklingssystem vedrørende 

ovennævnte betaling(er).  

 
 

Dato: _____________________ ________________________________________________ 

  Forpligtende underskrifter   

  
  



 

  
 

Appendiks X  

 

Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

Telefax +45 3363 7117  

ANMODNING OM OVERFØRSEL FRA PM-KONTO (KRITISKE BETALINGER)  

Nationalbanken anmodes, i henhold til Appendiks IV til "Harmoniserede vilkår for åbning og drift 

af en PM konto i TARGET2 – Betalingsafvikling i euro i Danmarks Nationalbank” og 

Nationalbankens supplerende bestemmelser hertil, om at overføre nedennævnte beløb:  

Overførselsdag: ___________________________________________________________ 

Kontohaver: ___________________________________________________________ 

Kontohaver, BIC: ___________________________________________________________ 

Medarbejder: ___________________________________________________________ 

Direkte tlf.:   ___________________________________________________________ 

 

Betalingsoplysninger 

Modtager BIC (Felt 58A):    

Beløb euro (Felt 32A):    

 

Kontohaver sørger selv for supplerende information til modtagende kontohaver vedrørende 

ovennævnte betaling.  

 
 

Dato: _____________________ ________________________________________________ 

  Forpligtende underskrifter   

  
  



 

  
 

Appendiks X  

 

Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K 

Telefax +45 3363 7117  

ANMODNING OM OVERFØRSEL TIL AFVIKLINGSKONTI (SUBACCOUNTS) MV.   

Nationalbanken anmodes, i henhold til appendiks IV til "Harmoniserede vilkår for åbning og drift 

af en PM konto i TARGET2 – Betalingsafvikling i euro i Danmarks Nationalbank” og 

Nationalbankens supplerende bestemmelser hertil, om at overføre nedennævnte beløb:  

Overførselsdag: ___________________________________________________________ 

Kontohaver: ___________________________________________________________ 

Kontohaver, BIC: ___________________________________________________________ 

Medarbejder: ___________________________________________________________ 

Direkte tlf.:   ___________________________________________________________ 

 
 

Overførsel til VP-afviklingskonto og/eller T2S-afviklingskonto:  

Modtager kontonummer:    

Beløb euro:    

 
 
 

Kontohaver sørger selv for supplerende information af modtagende afviklingssystem vedrørende 

ovennævnte betaling(er).  

Kontohaver er selv ansvarlig for at holde sig orienteret om alle procedureændringer i de enkelte 

afviklingssystemer – herunder ændringer i afviklingstider, ekstrakørsler m.v.  

 
 

Dato: _____________________ ________________________________________________ 

  Forpligtende underskrifter  

  
  



 

  
 

Appendiks X  

 

Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K 

Telefax +45 3363 7117  

ANMODNING OM OPTAGELSE AF MIDLERTIDIGT LÅN I EURO PÅ CM-KONTO  

Dato: ____________________________________________________  

Der anmodes om lån stort euro: ____________________________________________________  

Til kredit for vores CM-konto: ____________________________________________________  

Sikkerhed for lånet er  

indlagt i CM-sikkerhedsdepot: ____________________________________________________  

Aktuelt træk på PM-konto: ____________________________________________________  

Nationalbanken indfrier lånet via deltagerens PM-konto hurtigst muligt – og senest [1 time] efter 

overgang til normal drift.   

 

Medarbejder hos kontohaver: ____________________________________________________ 

Direkte tlf.:   ____________________________________________________ 

 
 

Dato: _____________________ ________________________________________________ 

  Forpligtende underskrifter  

  
  



 

  
 

Appendiks X  

 

Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K 

Telefax +45 3363 7117  

ANMODNING OM OVERFØRSEL FRA CM-KONTO  

Nationalbanken anmodes, i henhold til Tillæg IV i "Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en 

PM konto i TARGET2 – Betalingsafvikling i euro i Danmarks Nationalbank” og Nationalbankens 

supplerende bestemmelser hertil, om at overføre nedennævnte beløb:  

Overførselsdag: ___________________________________________________________   

Kontohaver: ___________________________________________________________   

Kontohaver, BIC: ___________________________________________________________   

CM-kontonummer: ___________________________________________________________   

Medarbejder: ___________________________________________________________   

Direkte tlf.:   ___________________________________________________________   

 

Betalingsoplysninger:  

Modtager BIC:    

Beløb euro:    

Betalingstype:*    
*  Referencenummer på maksimalt 4 karakterer (frivillig)  

 

Kontohaver sørger selv for supplerende information af modtagende kontohaver vedrørende 

ovennævnte betaling.  

 
 

Dato: _____________________ ________________________________________________ 

  Forpligtende underskrifter  

  
  



 

  
 

Appendiks X  

 

Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

Telefax +45 3363 7117  

ANMODNING OM UDTAGNING FRA PANTSAT VP-KONTO FOR LÅN I EURO  
PÅ CM-KONTO  

Nationalbanken anmodes om at overføre nedennævnte af os pantsatte fondsaktiver: 

Overførselsdag: ___________________________________________________________   

Kontohaver: ___________________________________________________________   

Fra CM-sikkerhedsdepot: ___________________________________________________________   

Medarbejder: ___________________________________________________________   

Direkte tlf.:   ___________________________________________________________   

 

Fondsaktiverne overføres til den på "Fuldmagt til dispositioner vedrørende nødprocedurer i 

TARGET2" anviste "VP-konto, opbevaring".  

 

Fondskode:  Nominelt beløb Nominelt beløb udtrukket: 

  ikke udtrukket:  

______________________ ______________________ __________________________________ 

______________________ ______________________ __________________________________ 

______________________ ______________________ __________________________________ 

______________________ ______________________ __________________________________ 

______________________ ______________________ __________________________________ 

______________________ ______________________ __________________________________ 

 
 

Dato: _____________________ ________________________________________________ 

  Forpligtende underskrifter    



 

  
 

HARMONISEREDE VILKÅR FOR ÅBNING OG 
DRIFT AF EN T2S-AFVIKLINGSKONTO I 
TARGET2-DANMARK 

AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER  

Artikel 1 – definitioner  
I disse Harmoniserede Vilkår (herefter ”Vilkår”) forstås ved:  

 

• "4CB" (4CBs): Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d'Italia og Banco de España i 

deres egenskab af de centralbanker, der opbygger og driver T2S-platformen til gavn for 

Eurosystemet, 

• "A2A" eller "applikation-til-applikation" ("A2A" or "Application-to-application"): det 

forbindelsesmodus, som gør det muligt for indehaveren af en T2S-afviklingskonto at udveksle 

oplysninger med T2S-platformens softwareapplikation, 

• "bankdag" (business day): en dag, på hvilken TARGET2 er åben for afvikling af betalingsordrer 

som angivet i tillæg V, 

•  "betaler" (payer): – bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 28 i disse Vilkår – en 

TARGET2-deltager, hvis T2S-afviklingskonto bliver debiteret som resultat af, at en 

betalingsordre afvikles, 

• "betalingsmodtager" (payee): – bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 28 i disse 

Vilkår – en TARGET2-deltager, hvis T2S-afviklingskonto bliver krediteret som resultat af, at en 

betalingsordre afvikles, 

• "betalingsmodul" (Payments Module) (PM): et SSP-modul, hvor TARGET2-deltagernes 

betalinger afvikles på PM-konti,  

• "betalingsordre" (payment order): en likviditetsoverførselsordre fra en T2S-afviklingskonto til 

en PM konto, en likviditetsoverførselsordre fra en PM konti til en T2S-afviklingskonto eller en 

likviditetsoverførselsordre mellem T2S-afviklingskonti, 

• "blanket til indsamling af stamdata" (static data collection form): en blanket udarbejdet af 

Danmarks Nationalbank til registrering af ansøgere om TARGET2-Danmark tjenester og 

registrering af ændringer med hensyn til levering af disse tjenester" 

• "centralbank i Eurosystemet" (Eurosystem CB): Den Europæiske Centralbank (ECB) eller en 

national centralbank inden for euroområdet, 

• "centralbanker" (CBs): centralbanker i Eurosystemet og tilkoblede nationale centralbanker,  



 

  
 

• ”centralbanker, som er SSP-leverandører” (SSP-providing CBs): Deutsche Bundesbank, the 

Banque de France og the Banca d'Italia i deres egenskab af de centralbanker, der opbygger og 

driver T2S platformen til gavn for Eurosystemet,  

• "deltagende værdipapircentral" ("participating Central Securities Depository" or "participating 

CSD"): en værdipapircentral, der har underskrevet T2S-rammeaftalen 

• "deltager" eller "direkte deltager" (participant/direct participant): en enhed, som har mindst én 

PM-konto (PM-kontoindehaver) og/eller en T2S-afviklingskonto (indehaver af en T2S-

afviklingskonto) hos en centralbank  

• ”direktivet om endelig afregning” (Settlement Finality Directive): Europaparlamentets og 
Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og 
værdipapirafviklingssystemer  

 
• "disponibel likviditet" (available liquidity): en positiv saldo på T2S-afviklingskontoen, som er 

nedbragt med ethvert beløb, der er anvendt til reservering af likviditet eller indefrysning af 
midler, 

 

• ”en national centralbank inden for euroområdet" (euro area NCB): en national centralbank i en 

medlemsstat, der har euroen som valuta, 

• "filial" (branch): en filial som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 17 i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 og i lov om finansiel virksomhed (lbkg nr. 182 af 

18. februar 2015 ), § 5, stk. 1. 

• "fælles platform (SSP)" (Single Shared Platform) (SSP): den fælles tekniske infrastruktur, som 

leveres af de nationale centralbanker, der er SSP-leverandører, 

• "insolvensbehandling" (insolvency proceedings): insolvensbehandling som defineret i artikel 2, 

litra j), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF11, 

• "ISO-landekode" (ISO country code): en kode som defineret ved ISO Standard nr. 3166-1, 

• "kreditinstitut" (credit institution): enten a) et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 

1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 og i lov om 

finansiel virksomhed (lbkg nr. 182 af 18. februar 2015) § 5, stk. 1, der er underlagt tilsyn af en 

kompetent myndighed, eller b) et andet kreditinstitut, som defineret i artikel 123, stk. 2 i 

traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde, som er underlagt kontrol efter 

standarder, som er sammenlignelige med tilsyn af en kompetent national myndighed, 

• "likviditetsoverførselsordre fra en PM konto til en T2S-afviklingskonto " (PM to DCA liquidity 

transfer order): en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en PM-konto til en T2S-

afviklingskonto, 

• "likviditetsoverførselsordre fra en T2S-afviklingskonto til en PM konto" (DCA to PM liquidity 

transfer order): en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en T2S-afviklingskonto til en 

PM-konto, 

 

11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1998/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og 
værdipapirafviklingssystemer (EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45). 



 

  
 

• "likviditetsoverførselsordre mellem T2S-afviklingskonti" (DCA to DCA liquidity transfer order): 

en instruks om at overføre et specifikt beløb fra i) en T2S-afviklingskonto til en T2S-

afviklingskonto, der er knyttet til den samme primære PM-konto, eller ii) fra en T2S-

afviklingskonto til en T2S-afviklingskonto, som indehaves af den samme juridiske enhed, 

• "misligholdelse" (event of default): en forestående eller allerede indtruffet hændelse, hvis 

indtræden kan indebære en risiko for en deltagers manglende opfyldelse af sine forpligtelser i 

henhold til disse Vilkår eller andre regler, der gælder for forholdet mellem denne deltager og 

Danmarks Nationalbank eller en anden centralbank, herunder: 

a) hvor deltageren ikke længere opfylder adgangsbetingelserne i artikel 5 eller de 

tekniske krav anført i artikel 6, stk. 1, litra a), romertal i, 

b) indledning af insolvensbehandling vedrørende deltageren, 

c) indgivelse af begæring om en behandling, som er angivet i litra b), 

d) deltagerens udstedelse af en skriftlig erklæring om manglende betalingsevne 

vedrørende al eller en del af sin gæld eller manglende evne til at opfylde sine 

forpligtelser i forbindelse med intradag-kredit, 

e) deltagerens indgåelse af en frivillig generel aftale eller ordning med sine kreditorer, 

f) hvor deltageren er eller af den relevante deltagende centralbank anses for at være 

insolvent eller ude af stand til at betale sin gæld, 

g) hvor deltagerens positive saldo på dennes PM-konto eller T2S-afviklingskonto eller 

alle eller en væsentlig del af deltagerens aktiver er indefrosset, omfattet af arrest, 

udlæg, beslaglagt eller omfattet af nogen anden foranstaltning, som har til formål at 

beskytte offentlige interesser eller deltagerens kreditorer, 

h) hvor deltagerens deltagelse i et andet TARGET2-delsystem og/eller i et 

afviklingssystem er blevet suspenderet eller ophævet, 

i) hvor en tilsikring eller en erklæring, som er afgivet af deltageren forud for 

kontraktindgåelsen eller efter gældende lov forudsættes at være fremsat af 

deltageren, er ukorrekt eller usand, 

j) overdragelse af alle eller en væsentlig del af deltagerens aktiv 

• "nationale centralbanker, som er SSP-leverandører" (SSP-providing NCBs): Deutsche 

Bundesbank, Banque de France og Banca d'Italia i deres egenskab af de centralbanker, der 

opbygger og driver den fælles platform til gavn for Eurosystemet, 

• "PM-konto" (PM account): en konto, som en TARGET2-deltager har i betalingsmodulet 

(Payments Module) hos en centralbank, og som er nødvendig, for at deltageren kan: 

a) afgive betalingsordrer og modtage betalinger via TARGET2, og 

b) afvikle disse betalinger hos denne centralbank 



 

  
 

• "primær PM-konto" (Main PM account): den PM-konto, som en T2S-afviklingskonto er knyttet 

til, og som ethvert indestående beløb på den tilknyttede T2S-afviklingskonto automatisk skal 

overføres til ved dagens slutning, 

• "på forhånd defineret likviditetsoverførselsordre" (predefined liquidity transfer order): en 

instruks om at overføre et specifikt beløb fra en T2S-afviklingskonto til en PM-konto, der først 

skal udføres på et nærmere fastsat tidspunkt eller ved en nærmere fastsat begivenhed, 

• "realtidsbruttoafvikling" (real-time gross settlement): behandling og afvikling i realtid af 

betalingsordrer på grundlag af den enkelte transaktion. 

• "responsum" (capacity opinion): en deltagerspecifik udtalelse, som indeholder en vurdering af 

deltagerens retsevne til at påtage sig og opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår, 

• "stamdata" (static data): det sæt af forretningsobjekter, der er specifikke for en indehaver af en 

T2S-afviklingskonto eller centralbank, i T2S, og som ejes af henholdsvis indehaveren af T2S-

afviklingskontoen eller centralbanken, og som T2S kræver for at kunne behandle de 

transaktionelle data, der vedrører indehaveren af T2S-afviklingskontoen eller centralbanken, 

• "stående likviditetsoverførselsordre" (standing liquidity transfer order): en instruks om at 

overføre et specifikt kontantbeløb eller hele indeståendet ("all cash"), tilgængeligt på T2S-

afviklingskontoen, fra en T2S-afviklingskonto til en PM-konto, der skal udføres gentagende 

gange på et nærmere defineret tidspunkt eller ved en nærmere fastsat begivenhed i T2S 

afviklingen, indtil ordren slettes, eller gyldighedsperioden udløber,  

• "suspendering" (suspension): midlertidig ophævelse af en deltagers rettigheder og 

forpligtelser i en periode, som fastsættes af Danmarks Nationalbank, 

• "T2S-afviklingskonto" (Dedicated Cash Account/DCA): en konto, som indehaves af en deltager, 

som er oprettet i TARGET2-Danmark, og som anvendes til kontantbetalinger i forbindelse med 

værdipapirafvikling i T2S, 

• "T2S GUI" (T2S GUI): det modul på T2S-platformen, som gør det muligt for indehavere af T2S-

afviklingskonti at få online information, og som giver dem mulighed for at afgive 

betalingsordrer, 

• "T2S-Kendenavn" eller "T2S DN" ("T2S Distinguished Name" or "T2S DN"): den netværksadresse, 

der skal indgå i alle meddelelser, der rettes til systemet, 

• "T2S-netværksleverandør" (T2S network service provider): en virksomhed, der har indgået en 

licensaftale med Eurosystemet om levering af forbindelsestjenester vedrørende T2S, 

• "TARGET2-netværksleverandør" (TARGET2 network service provider): en leverandør af 

elektroniske netværksopkoblinger, der er godkendt af Styrelsesrådet med henblik på afgivelse 

af betalingsmeddelelser i TARGET2, 

• "TARGET2-Securities" (T2S) eller "T2S-platform" (T2S Platform): den hardware, det software 

eller andre komponenter i den tekniske infrastruktur, gennem hvilken Eurosystemet leverer 

tjenester til deltagende værdipapircentraler og centralbanker, som muliggør en 

grundlæggende, neutral og grænseløs afvikling af værdipapirhandler i centralbankpenge og 

efter princippet levering mod betaling, 



 

  
 

• ”TARGET2 delsystem” (TARGET2 component system): ethvert af centralbankernes 

realtidsbruttoafviklings- (RTGS-)systemer, der er en del af TARGET2 

• ”TARGET2 deltager” (TARGET2 participant): en deltager i et TARGET2 delsystem 

• ”TARGET2”: den helhed, der består af alle centralbankernes TARGET2 delsystemer 

• ”TARGET2-Danmark: TARGET2 delsystemet for Danmarks Nationalbank 

• "teknisk funktionssvigt i TARGET2" (technical malfunction of TARGET2): problemer, fejl eller 

funktionssvigt i den tekniske infrastruktur og/eller computersystemerne, som anvendes af 

TARGET2-Danmark, herunder den fælles platform eller T2S-platformen eller en hvilken som 

helst anden hændelse, som gør det umuligt at udføre og afslutte behandlingen af 

betalingsordrer i TARGET2-Danmark på den samme dag, 

• "tilkoblet centralbank" (connected NCB): en national centralbank, bortset fra en national 

centralbank i Eurosystemet, som er tilkoblet TARGET2 i henhold til særlig aftale, 

• "tilpasning af likviditet" (liquidity adjustment): den tilladelse, som indehaveren af T2S-

afviklingskontoen har givet til sin deltagende værdipapircentral eller Danmarks Nationalbank i 

henhold til særlig aftale, som er behørigt dokumenteret og registreret i stamdata for at kunne 

indlede likviditetsoverførsler mellem en T2S afvklingskonto og en PM-konto, eller mellem to 

T2S-afviklingskonti 

• "U2A" eller "bruger-til-applikation" ("U2A" or "User-to-application"): det forbindelsesmodus, 

som gør det muligt for indehaveren af en T2S-afviklingskonto at udveksle oplysninger med 

T2S-platformens softwareapplikationer gennem en grafisk brugergrænseflade, 

• "uafviklet betalingsordre" (non-settled payment order): en betalingsordre, som ikke er afviklet 

samme bankdag, som den er accepteret,  

• "virksomhedsidentifikationskode" (Business Identifier Code (BIC)): en kode som defineret ved 

ISO Standard nr. 9362, 

• "øjeblikkelig likviditetsoverførselsordre" (immediate liquidity transfer order): en instruks om at 

udføre en likviditetsoverførselsordre fra en T2S-afviklingskonto til betalingsmodulet, en 

likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en T2S-afviklingskonto eller en 

likviditetsoverførselsordre mellem særlige afviklingskonti i realtid efter modtagelse af den 

pågældende instruks. 
  



 

  
 

Artikel 2 – Anvendelsesområde  

Disse vilkår regulerer forholdet mellem indehaveren af en T2S-afviklingskonto i TARGET2-Danmark 

og Danmarks Nationalbank vedrørende åbning og drift af kontoen  

Artikel 3 – Appendiks  

 Følgende appendiks udgør en integreret del af disse Vilkår:  1.

Appendiks I: Tekniske specifikationer for T2S-afviklingskonti  

Appendiks II: TARGET2 kompensationsordning vedrørende åbning og drift af T2S-

afviklingskonti  

Appendiks III: Standard for afgivelse af responsa (legal opinions)   

Appendiks IV: Driftskontinuitet og nødprocedurer   

Appendiks V: Driftsplan   

Appendiks VI: Gebyrmodel og fakturering  

Appendiks VII: Formularer vedrørende T2S-afviklingskonti ("Anmodning om T2S-

afviklingskonto")   

 I tilfælde af tvist eller uoverensstemmelse mellem indholdet af et appendiks og indholdet af 2.

nogen anden bestemmelse i disse Vilkår, skal sidstnævnte være afgørende.  

Artikel 4 – Generel beskrivelse af T2S, TARGET2-Danmark, TARGET2 
 TARGET2 yder realtidsbruttoafvikling af betalinger i euro med afvikling i centralbankpenge 1.

på tværs af PM konti og T2S-afviklingskonti. I medfør af retningslinje ECB/2012/27 yder 

TARGET2 også tjenester for realtidsbruttoafvikling vedrørende T2S-transaktioner for 

indehavere af T2S-afviklingskonti, der har etableret et link med en værdipapirkonto hos en 

deltagende værdipapircentral. Disse tjenester ydes på T2S-platformen, hvilket gør det muligt 

at udveksle standardiserede meddelelser for så vidt angår overførsler til og fra T2S-

afviklingskonti hos den relevante centralbank i TARGET2. 

 Følgende betalingsordrer behandles i TARGET2-Danmark:  2.

a) afvikling af euro-overførsler som følge af transaktioner i grænseoverskridende netting 

systemer for store betalinger,  

b) afvikling af euro-overførsler som følge af transaktioner i detailbetalingssystemer, som 

er systemisk vigtige,  

c) afvikling af kontantdelen af værdipapirtransaktioner 

d) likviditetsoverførselsordrer mellem T2S-afviklingskonti, likviditetsoverførsler fra T2S-

afviklingskonti til PM konti og fra PM konti til T2S-afviklingskonti, og 

e) andre betalingsordrer i euro afgivet til fordel for TARGET2 deltagere.  

 TARGET2 yder realtidsbruttoafvikling af betalinger i euro med afvikling i centralbankpenge 3.

på tværs af PM-konti og T2S-afviklingskonti. TARGET2 er oprettet og fungerer på grundlag af 



 

  
 

den fælles platform, hvor alle betalingsordrer sendes igennem, behandles og hvor 

betalinger til sidst modtages på samme tekniske måde. For så vidt angår den tekniske drift af 

de særlige T2S-afviklingskonti er TARGET2 teknisk opbygget og fungerer på grundlag af T2S 

Platformen. Danmarks Nationalbank er leverandøren af ydelser i medfør af disse Vilkår. 

Handlinger og undladelser fra de nationale centralbanker, der er SSP-leverandører, og 4CB 

skal anses som handlinger og undladelser begået af Danmarks Nationalbank, som denne 

påtager sig ansvaret for i overensstemmelse med artikel 21 nedenfor. Deltagelse i henhold til 

disse Vilkår udgør intet aftaleforhold mellem deltagerne og de nationale centralbanker, der 

er SSP-leverandører, eller 4CB, når nogen af de sidstnævnte handler i egenskab heraf. 

Instrukser, meddelelser og information, som en deltager modtager fra eller sender til den 

fælles platform eller T2S-platformen vedrørende ydelser, som leveres i henhold til disse 

Vilkår, anses for modtaget fra og sendt til Danmarks Nationalbank.  

 TARGET2 er juridisk indrettet som en flerhed af betalingssystemer, bestående af alle de 4.

TARGET2 delsystemer, som er anmeldt (designeret) som ”systemer” i henhold til den 

nationale lovgivning, som gennemfører direktivet om endelig afregning. TARGET2-Danmark 

er anmeldt (designeret) som et “system” i henhold til værdipapirhandelsloven (lbkg nr. 1530 

af 2. december 2015 ), § 57a.  

 Deltagelse i TARGET2 sker via deltagelse i et TARGET2 delsystem. Disse Vilkår beskriver de 5.

gensidige rettigheder og forpligtelser for indehavere af T2S-afviklingskonti i TARGET2-

Danmark og Danmarks Nationalbank. Reglerne for behandling af betalingsordrer (Afsnit IV 

og Appendix I) omfatter alle betalingsordrer afgivet af eller betalinger modtaget af alle 

TARGET2-deltagere.  

AFSNIT II DELTAGELSE  

Artikel 5 – Adgangskriterier  
 Følgende typer af enheder kan på anmodning godkendes som indehavere af en T2S-1.

afviklingskonto i TARGET2 Danmark:  

a) kreditinstitutter med hjemsted i EØS, herunder når de handler gennem en filial, som er 

etableret i EØS,  

b) kreditinstitutter med hjemsted uden for EØS, forudsat at de handler gennem en filial, 

som er etableret i EØS og  

c) nationale centralbanker i EU medlemsstater samt ECB.   

Det er en forudsætning, at de i litra a) og b) nævnte enheder ikke er omfattet af restriktive 

foranstaltninger vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller medlemsstaterne i 

henhold til artikel 65, stk.1, litra b), artikel 75, eller artikel 215 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, hvis gennemførelse Danmarks Nationalbank, efter at 

have underrettet ECB, anser for uforenelig med den smidige funktion af TARGET2.      

 Danmarks Nationalbank kan efter eget skøn også give følgende enheder adgang som direkte 2.

deltagere:  



 

  
 

a) medlemsstaternes centrale finansministerier eller regionale finansielle myndigheder, 

som er aktive på pengemarkederne,  

b) organer inden for den offentlige sektor i medlemsstaterne, som har bemyndigelse til 

at føre konti for kunder,  

c) investeringsselskaber med hjemsted i EØS,  

d) foretagender, som driver afviklingssystemer, og som handler i egenskab heraf, og   

e) kreditinstitutter eller en enhed opregnet under litra a) - d), i begge tilfælde når disse 

har hjemsted i et land, med hvilket Unionen har indgået en monetær aftale, der giver 

adgang for en sådan enhed til betalingssystemer i Unionen på de betingelser, som er 

fastsat i den monetære aftale, og forudsat at det retlige system, som gælder i landet, 

svarer til den relevante EU-lovgivning.  

 Udstedere af elektroniske penge, som defineret i lov om betalingstjenester og elektroniske 3.

penge (lbkg nr. 613  af 24 . april 2015 ), § 6, jf. § 2a (de nævnte virksomheder med tilladelse), 

har ikke ret til at deltage i TARGET2-Danmark.  

Artikel 6 – Ansøgningsprocedure  
 For at Danmarks Nationalbank kan åbne en T2S-afviklingskonto for en enhed, skal den 1.

pågældende enhed opfylde alle adgangskriterier i artikel 5 og skal: 

a) opfylde følgende tekniske krav: 

i. installere, lede, drive og overvåge og sikre sikkerheden i den påkrævede IT-

infrastruktur til den tekniske opkobling til SSP og/eller T2S-platformen og 

afgive betalingsordrer til dette. I forbindelse hermed kan ansøgeren inddrage 

tredjeparter, men bærer desuagtet selv ansvaret. I forbindelse med direkte 

opkobling til T2S-platformen skal ansøgeren om en T2S-afviklingskonto 

navnlig indgå aftale med en T2S-netværksleverandør for at opnå den 

nødvendige opkobling og de nødvendige tilladelser i overensstemmelse med 

de tekniske specifikationer i Appendix I, samt    

ii. have bestået de test og fået de tilladelser, som kræves af Danmarks 

Nationalbank og  

 

b) opfylde følgende juridiske krav: 

i. fremsende et responsum vedrørende ansøgerens retsevne (legal opinion) 

efter den i appendiks III angivne standard, medmindre de oplysninger og 

erklæringer, som skal afgives i et sådant responsum, allerede er indhentet af 

Danmarks Nationalbank i anden forbindelse, og 

ii. for kreditinstitutter med hjemsted uden for EØS, som handler gennem en 

filial, som er etableret i EØS, fremsende et responsum vedrørende 

lovgivningen i det pågældende land efter den i appendiks III angivne 

standard, medmindre de oplysninger og erklæringer, som skal afgives i et 



 

  
 

sådant responsum, allerede er indhentet af Danmarks Nationalbank i anden 

forbindelse. 

 Ansøgeren skal indgive skriftlig ansøgning til Danmarks Nationalbank, som mindst skal 2.

omfatte følgende dokumentation/oplysninger: 

 
a) blanketter vedrørende stamdata, udleveret af Danmarks Nationalbank, i udfyldt stand,  

b) responsum vedrørende ansøgerens retsevne, jf. stk. 1, litra b, i), såfremt det kræves af 

Danmarks Nationalbank og  

c) responsum vedrørende lovgivningen i det pågældende land, jf. stk. 1, litra b, ii), 

såfremt det kræves af Danmarks Nationalbank.  

 Danmarks Nationalbank kan desuden kræve yderligere oplysninger, som anses nødvendige 3.

for at træffe afgørelse vedrørende ansøgningen om deltagelse.  

 Danmarks Nationalbank afslår ansøgningen om åbning af en T2S-afviklingskonto, hvis:  4.

a) adgangskriterierne nævnt i artikel 5 ikke er opfyldt,  

b) en eller flere af de i stk. 1 nævnte kriterier for deltagelse ikke er opfyldt og/eller  

c) åbning af en T2S-afviklingskonto efter Danmarks Nationalbanks bedømmelse ville 

udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-

Danmark eller noget andet TARGET2 delsystem, eller for Danmarks Nationalbanks 

udførelse af sine opgaver, som disse er beskrevet i lov om Danmarks Nationalbank og 

Reglement for Danmarks Nationalbank samt i statutten for Det Europæiske System af 

Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, eller af forsigtighedshensyn udgøre 

risici.  

 Danmarks Nationalbank meddeler skriftligt ansøgeren afgørelsen om ansøgerens ansøgning 5.

om åbning af en T2S-afviklingskonto senest en måned efter Danmarks Nationalbanks 

modtagelse af ansøgningen. Såfremt Danmarks Nationalbank udbeder sig yderligere 

oplysninger i medfør af stk. 3, skal meddelelse om afgørelsen gives senest en måned efter 

Danmarks Nationalbanks modtagelse af disse oplysninger fra ansøgeren. Et afslag på 

ansøgningen skal indeholde en begrundelse herfor.  

Artikel 7 – Indehavere af T2S-afviklingskonti 

 Indehavere af T2S-afviklingskonti i TARGET2-Danmark skal opfylde kravene i artikel 6. De skal 1.

mindst have én T2S-afviklingskonto hos Danmarks Nationalbank.  

Artikel 8 – Links mellem værdipapirkonti og T2S-afviklingskonti 

 Indehaveren af en T2S-afviklingskonto kan anmode Danmarks Nationalbank om at knytte 1.

indehaverens T2S-afviklingskonto til en eller flere værdipapirkonti, som indehaveren 

besidder på egne vegne eller føres af  kunder, som besidder værdipapirkonti hos en eller 

flere deltagende værdipapircentraler.   



 

  
 

 Indehavere af T2S-afviklingskonti, der knytter deres T2S-afviklingskonti til værdipapirkonti på 2.

vegne af kunder i henhold til stk. 1, har ansvaret for at oprette og vedligeholde en 

fortegnelse over tilknyttede værdipapirkonti og, hvor relevant, rammerne for 

sikkerhedsstillelsen for kunderne. 

 Som følge af anmodningen i henhold til stk. 1 anses indehaveren af en T2S-afviklingskonto 3.

for at have bemyndiget værdipapircentralen, hvor disse tilknyttede værdipapirkonti føres, til 

at debitere T2S-afviklingskontoen de beløb, der hidrører fra værdipapirtransaktioner, der 

finder sted på disse værdipapirkonti.  

 Stk. 3 finder anvendelse uanset de aftaler, som Indehaveren af en T2S-afviklingskonto har 4.

indgået med værdipapircentralen og/eller indehaverne af værdipapirkontiene.  

AFSNIT III PARTERNES FORPLIGTELSER   

Artikel 9 – Danmarks Nationalbanks og indehaverne af T2S-afviklingskontis forpligtelser   
 Danmarks Nationalbank skal på anmodning af indehaveren af en T2S-afviklingskonto åbne 1.

og drive én eller flere T2S-afviklingskonti i euro. Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår 

eller påkrævet efter lovgivningen, skal Danmarks Nationalbank anvende alle til rådighed 

stående rimelige midler for at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår, dog uden at 

skulle garantere et bestemt resultat.  

 Gebyrerne for tjenester vedrørende T2S-afviklingskonti er fastsat i appendiks VI. Indehaveren 2.

af den primære PM konto, som T2S-afviklingskontoen er knyttet til, er ansvarlig for betaling 

af disse gebyrer. 

 Indehavere af T2S-afviklingskonti skal sikre, at de er opkoblet til TARGET2-Danmark på 3.

bankdage i overensstemmelse med driftsplanen i appendiks V.  

 Indehaveren af en T2S-afviklingskonto erklærer og indestår over for Danmarks Nationalbank 4.

for, at opfyldelse af deltagerens forpligtelser i henhold til disse Vilkår ikke strider mod nogen 

lov, administrative bestemmelser eller vedtægter, som deltageren er underlagt, eller nogen 

aftale, som deltageren er bundet af.  

 Indehavere af T2S-afviklingskonti skal sikre, at likviditeten på T2S-afviklingskontoen forvaltes 5.

korrekt i løbet af dagen. Denne forpligtelse omfatter, men er ikke begrænset til, 

regelmæssigt at indhente oplysninger om deres likviditetsposition. Danmarks Nationalbank 

skal stille en daglig kontoopgørelse til rådighed for de indehavere af T2S-afviklingskonti, 

som har valgt denne service på T2S-platformen, forudsat at de pågældende kontohavere er 

opkoblet til T2S-platformen via en T2S-netværksleverandør. Artikel 10 – Samarbejde og 

informationsudveksling  

 Ved opfyldelse af deres forpligtelser og udøvelse af deres rettigheder i henhold til disse 6.

Vilkår skal Danmarks Nationalbank og indehaverne af T2S-afviklingskonti samarbejde tæt 

med henblik på at sikre stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-Danmark. De skal give 

hinanden alle oplysninger eller dokumenter, som er relevante for opfyldelse af deres 



 

  
 

respektive forpligtelser og udøvelse af deres respektive rettigheder i henhold til disse Vilkår, 

med forbehold af forpligtelser som følge af bankhemmeligheden.  

 Danmarks Nationalbank skal etablere og drive en systemunderstøttelsesfunktion til at bistå 7.

indehavere af T2S-afviklingskonti med løsning af problemer, som opstår i forbindelse med 

systemoperationer.  

 Opdaterede oplysninger om driftsstatus for TARGET2-platformen og T2S-Platformen skal 8.

være tilgængelige på henholdsvis TARGET2 Informationssystem (T2IS) og TARGET2-

Securities informationssystem. T2IS og TARGET2-Securities informationssystem kan anvendes 

til at indhente oplysninger om alle hændelser, som påvirker de pågældende platformes 

normale drift.  

 Danmarks Nationalbank kan enten sende meddelelser til indehavere af T2S-afviklingskonti 9.

ved hjælp af udsendelse af meddelelser eller andre kommunikationsmidler. I det omfang 

indehavere af T2S-afviklingskonti har en PM-konto, kan de indsamle oplysninger gennem 

ICM-modulet, eller i øvrigt gennem T2S GUI.    

 Indehavere af T2S-afviklingskonti er ansvarlige for i rette tid at opdatere indsendte blanketter 10.

vedrørende stamdata samt fremsende eventuelle nye blanketter til Danmarks Nationalbank. 

Indehaverne af T2S-afviklingskonti er ansvarlige for at verificere nøjagtigheden af de 

oplysninger, som angår dem, og som Danmarks Nationalbank har indlagt i TARGET2-

Danmark. 

 Danmarks Nationalbank anses for at have fuldmagt til at meddele de centralbanker, som er 11.

SSP leverandører, og 4CB alle oplysninger om indehavere af T2S afviklingskonti, som de 

førstnævnte kan have behov for i deres egenskab af serviceadministratorer i henhold til 

aftalen med TARGET2 netværksleverandøren og/eller T2S-netværksleverandøren.7. 

Indehavere af T2S-afviklingskonti skal underrette Danmarks Nationalbank om alle ændringer 

vedrørende deres retsevne samt om relevante lovmæssige ændringer, som påvirker de 

forhold, der er behandlet i et eventuelt indgivet responsum vedrørende lovgivningen i det 

pågældende land.  

 Indehavere af T2S-afviklingskonti skal underrette Danmarks Nationalbank om: 12.

a) enhver ny indehaver af en værdipapirkonto, der er knyttet til T2S-afviklingskontoen i 

henhold til artikel 8, stk. 1, og som de accepterer, og  

b) enhver ændring vedrørende indehaverne af værdipapirkonti, der er opregnet under 

litra a)   

 Indehavere af T2S-afviklingskonti skal straks underrette Danmarks Nationalbank i tilfælde af 13.

misligholdelse af disse vilkår.  

Artikel 11 – Designation, suspension eller lukning af den primære PM-konto  
 Indehaveren af en T2S-afviklingskonto skal angive den primære PM-konto, som T2S-1.

afviklingskontoen er knyttet til. Den primære PM-konto kan føres i et andet TARGET2-

delsystem end TARGET2-Danmark og kan tilhøre en juridisk enhed, der er forskellig fra 

indehaveren af T2S-afviklingskontoen. 



 

  
 

 En deltager, der anvender internetbaseret adgang, kan ikke angives som indehaver af den 2.

primære PM-konto. 

 Hvis indehaveren af den primære PM-konto og indehaveren af T2S-afviklingskontoen er 3.

forskellige juridiske enheder, og såfremt indehaveren af den primære PM-kontos deltagelse 

er suspenderet eller ophævet, skal Danmarks Nationalbank og indehaveren af T2S-

afviklingskontoen tage alle rimelige og praktisk gennemførlige skridt til at begrænse 

eventuel skade eller tab som angivet i denne artikel. Indehaveren af T2S-afviklingskontoen 

skal straks angive en ny primær PM-konto, som er ansvarlig for alle udestående fakturaer. 

Fra dagen for suspensionen eller ophævelsen af indehaveren af den primære PM-kontos 

deltagelse og indtil en ny indehaver af en primær PM-konto er blevet angivet, skal alle 

resterende midler på T2S afviklingskontoen ved udgangen af dagen overføres til en konto 

hos Danmarks Nationalbank. Disse midler er underlagt forrentningsbestemmelserne i de til 

enhver tid gældende Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM-konto i TARGET2-

Danmark. 

 Danmarks Nationalbank er ikke ansvarlig for tab, som indehaveren af T2S-afviklingskontoen 4.

måtte påtage sig som følge af suspensionen eller ophævelsen af den primære PM-

kontohavers deltagelse.       

AFSNIT IV ÅBNING OG DRIFT AF T2S-AFVIKLINGSKONTI OG BEHANDLING AF 
OPRATIONER  

Artikel 12 – Åbning og administration af T2S-afviklingskonti  
 Danmarks Nationalbank åbner og fører mindst én T2S-afviklingskonto for hver indehaver af 1.

en T2S-afviklingskonto. En T2S-afviklingskonto skal kunne identificeres ved hjælp af et 

entydigt 34-cifret kontonummer, som struktureres som følger.  

 Betegnelse Format Indhold 

Del A Kontotype 1. ciffer "C" for kontantkonto 

Centralbankens 

landekode 

2. ciffer ISO landekode 3166-1 

Valutakode 3. ciffer EUR 

Del B Kontoindehaver 11. ciffer BIC-kode 

Del C Kontoens 

delklassifikation 

indtil 17. ciffer Fritekst (alfanumerisk) angivet af 

indehaveren af T2S-

afviklingskontoen 

 En debetsaldo er ikke tilladt på T2S-afviklingskonti. 2.

 Der må ikke indestå midler på T2S-afviklingskonti interdag. Ved begyndelse og afslutning på 3.

en bankdag skal saldoen på T2S-afviklingskonti være 0. Indehavere af T2S-afviklingskonti 

anses for at have bemyndiget Danmarks Nationalbanken til at overføre en eventuel 



 

  
 

resterende saldo ved afslutningen af en bankdag, som anført i tillæg V, til den primære PM-

konto, der henvises til i artikel 11, stk. 1. 

 T2S-afviklingskontoen må alene anvendes i perioden mellem T2S "start-of-day" og T2S "end- 4.

of- day" som defineret i T2S's detaljerede funktionsspecifikationer for brugerne (UDFS).  

 T2S-afviklingskonti forrentes ikke. 5.

Artikel 13 – Operationer der kan udføres gennem T2S-afviklingskontoen   
 Indehaveren af en T2S-afviklingskonto kan udføre følgende operationer gennem T2S-1.

afviklingskontoen, enten på egne vegne eller på vegne af sine kunder, forudsat at 

indehaveren har angivet de nødvendige værdipapirkonti: 

a) likviditetsoverførselsordrer fra en T2S-afviklingskonto til en PM konto 

b) likviditetsoverførselsordrer mellem T2S-afviklingskonti  

c) afvikling af kontantinstrukser (settlement of cash instructions), der stammer fra T2S-

platformen, og 

d) kontantoverførsler mellem T2S-afviklingskontoen og Danmarks Nationalbanks T2S-

afviklingskonto 

Artikel 14 – Accept og returnering af betalingsordrer  
 Betalingsordrer afgivet af indehavere af T2S-afviklingskonti anses for accepteret af Danmarks 1.

Nationalbank, hvis:  

a) betalingsmeddelelsen opfylder de regler, som TARGET2 netværksleverandøren har 

opstillet; 

b) betalingsmeddelelsen opfylder formateringsreglerne og betingelserne for TARGET2-

Danmark, herunder dobbeltordrekontrollen beskrevet i appendiks I og  

c) i tilfælde, hvor en betaler eller betalingsmodtager er suspenderet, den suspenderede 

deltagers centralbank udtrykkeligt har godkendt betalingsordren.  

 Danmarks Nationalbank skal straks afvise en betalingsordre, der ikke opfylder vilkårene i stk. 2.

1. Danmarks Nationalbank skal underrette deltageren om afvisning af en betalingsordre, 

som angivet i appendiks I.  

 T2S platformen afgør tidsstempling for behandling af betalingsordrer på grundlag af det 3.

tidspunkt, hvor den modtager og accepterer betalingsordren.  

Artikel 15 – Reservering og indefrysning af likviditet 
 Deltagere kan reservere eller indefryse likviditet på deres T2S-afviklingskonto. Dette udgør 1.

ikke en afviklingsgaranti over for tredjepart. 

 En anmodning om reservering eller indefrysning af et vist beløb er en instruks fra en deltager 2.

til Danmarks Nationalbank om at reducere den likviditet, der er til rådighed, med det 

pågældende beløb.  



 

  
 

 En anmodning om reservering er en instruks, som behandles, hvis den likviditet, der er til 3.

rådighed, er lig med eller højere end det beløb, der skal reserveres. Hvis den likviditet, der 

er til rådighed, er mindre, reserveres den, og underskuddet kan dækkes af eventuel 

indkommende likviditet, indtil det fulde beløb, der skal reserveres, er til rådighed.  

 En anmodning om indefrysning er en instruks, som behandles, hvis den likviditet, der er til 4.

rådighed, er lig med eller højere end det beløb, der skal indefryses. Hvis den likviditet, der er 

til rådighed, er mindre, foretages der ingen indefrysning, og anmodningen om indefrysning 

anses som afgivet løbende og opretholdes således, indtil det fulde beløb, der skal 

indefryses, kan dækkes af likviditet, der er til rådighed.  

 Deltageren kan når som helst i løbet af den bankdag, på hvilken en anmodning om 5.

reservering eller indefrysning af likviditet er blevet behandlet, instruere Danmarks 

Nationalbank om at ophæve reserveringen eller indefrysningen. Delvis ophævelse er ikke 

tilladt. 

 Alle anmodninger om reservering eller indefrysning af likviditet i henhold til denne artikel 6.

udløber ved udgangen af bankdagen. 

Artikel 16 – Tidspunktet for hvornår en ordre er indgået i systemet og ikke længere kan 
tilbagekaldes 

 I relation til direktivet om endelig afregning artikel 3, stk. 1, første punktum og artikel 5 samt 1.

værdipapirhandelsloven (lbkg nr. 1530 af 2. december 2015), §§ 57, stk. 1 og 2, og 57c, 

anses likviditetsoverførselsordrer mellem T2S-afviklingskonti og likviditetsoverførselsordrer 

fra en T2S-afviklingskonto til en PM konto for indgået i TARGET2-Danmark og uigenkaldelige 

på det tidspunkt, hvor den relevante indehavers T2S-afviklingskonto er debiteret. 

Likviditetsoverførselsordrer fra en PM konto til en T2S-afviklingskonto reguleres af de 

Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM-konto i TARGET2, der gælder for det 

TARGET2-delsystem, hvorfra de hidrører. 

 I relation til direktivet om endelig afregning artikel 3, stk. 1, første punktum og artikel 5 samt 2.

værdipapirhandelsloven (lbkg nr. 1530 af 2. december 2015) §§ 57, stk. 1 og 2, og 57c og i 

relation til alle transaktioner, der afvikles på T2S-afviklingskonti, og som skal matches af to 

særskilte overførselsordrer, anses sådanne overførselsordrer som indgået i TARGET2-

Danmark  og uigenkaldelige på det tidspunkt, hvor den relevante indehavers T2S-

afviklingskonto er debiteret.  

 En aftale om udveksling af oplysninger i tilfælde af en deltagers insolvens og hver enkelt af 3.

aftaleparternes ansvar skal underskrives af centralbankerne i Eurosystemet og de tilknyttede 

nationale centralbanker på den ene side og alle værdipapircentraler, der deltager i T2S, på 

den anden side. To uger efter at ECB har bekræftet over for alle aftaleparterne, at 

procedurerne til udveksling af de ovenfor nævnte oplysninger er blevet oprettet og 

godkendt af de relevante parter, erstattes reglerne i stk. 2 af følgende: 

a) For alle transaktioner, der afvikles på T2S-afviklingskonti, og som skal matches af to 

særskilte overførselsordrer, anses overførselsordrerne som indgået i TARGET2-

Danmark på det tidspunkt, hvor T2S-platformen vurderer, at de opfylder de tekniske 



 

  
 

regler for T2S og som uigenkaldelige på det tidspunkt, hvor transaktionen angives 

som "matchet" på T2S-platformen, eller  

b) som en undtagelse til litra a), for alle transaktioner, der involverer en deltagende 

værdipapircentral, som har en særskilt matchingkomponent, hvor overførselsordrer 

sendes direkte til den deltagende værdipapircentral for at blive matchet i det særskilte 

matchingkomponent, anses sådanne overførselsordrer som indgået i TARGET2-

Danmark på det tidspunkt, hvor den deltagende værdipapircentral erklærer, at de 

opfylder de tekniske regler for T2S og som uigenkaldelige på det tidspunkt, hvor 

transaktionen angives som "matchet" på T2S-platformen. En fortegnelse over 

værdipapircentraler, for hvilke litra b) finder anvendelse, findes på ECB's websted. 

AFSNIT V SIKKERHEDSKRAV OG NØDPROCEDURER  

Artikel 17 – Driftskontinuitet og nødprocedurer  
 Såfremt der indtræffer en ekstraordinær, udefrakommende hændelse eller en anden 1.

begivenhed, som påvirker transaktioner på T2S-afviklingskontoen, gælder de 

driftskontinuitets- og nødprocedurer, som er beskrevet i tillæg IV, jf. også appendiks IV.a.  

Artikel 18 – Sikkerhedskrav  
 Indehavere af T2S-afviklingskonti skal indføre tilstrækkelige sikkerhedskontroller, til 1.

beskyttelse af deres systemer mod uautoriseret adgang og benyttelse. Indehavere af T2S-

afviklingskonti er eneansvarlige for en tilstrækkelig beskyttelse af fortrolighed, pålidelighed 

og tilgængelighed vedrørende deres systemer.  

 Indehavere af T2S-afviklingskonti skal underrette Danmarks Nationalbank om enhver 2.

hændelse af sikkerhedsmæssig betydning i deres tekniske infrastruktur, og hvor det er 

relevant, om hændelser af sikkerhedsmæssig betydning i den tekniske infrastruktur hos 

tredjepartsleverandører. Danmarks Nationalbank kan kræve yderligere oplysninger om 

hændelsen, og såfremt det er nødvendigt, kræve, at deltageren gennemfører passende 

foranstaltninger til at forhindre, at en sådan hændelse indtræder igen.  

 Danmarks Nationalbank kan pålægge alle indehavere af T2S-afviklingskonti og/eller de 3.

indehavere af T2S-afviklingskonti, som efter Danmarks Nationalbanks skøn er af afgørende 

betydning, at opfylde yderligere sikkerhedskrav.  

 

Artikel 19 – Brugergrænseflader  

 Indehaveren af en T2S-afviklingskonto, eller indehaveren af den primære PM-konto, der 1.

handler på dennes vegne, skal anvende enten en eller begge af følgende måder til at få 

adgang til T2S-afviklingskontoen: 

a) direkte opkobling til T2S-platformen i enten U2A eller A2A modus, eller  

b) TARGET2 ICM i kombination med TARGET2's tillægstjenester (value-added services) 

for T2S  



 

  
 

 En direkte opkobling til T2S-platformen gør det muligt for indehavere af T2S-afviklingskonti 2.

at: 

a) få adgang til og, hvis relevant, ændre oplysningerne vedrørende deres konti,  

b) forvalte likviditet og iværksætte likviditetsoverførselsordrer fra T2S-afviklingskontiene.  

 TARGET2 ICM i kombination med TARGET2's tillægstjenester for T2S gør det muligt for 3.

indehaveren af den primære PM-konto at: 

a) få adgang til oplysningerne vedrørende deres konti, 

b) forvalte likviditet og iværksætte likviditetsoverførselsordrer til og fra T2S-

afviklingskontiene. 

Yderligere tekniske detaljer vedrørende TARGET2 ICM findes i Appendiks I 

AFSNIT VI KOMPENSATION, ANSVAR OG DOKUMENTATION  

Artikel 20 – Kompensationsordning  

 Hvis midler forbliver på en T2S-afviklingskonto over natten, pga. et teknisk funktionssvigt i 1.

enten SSP'en eller på T2S-platformen, skal Danmarks Nationalbank give tilbud om 

kompensation til de berørte deltagere i overensstemmelse med den særlige procedure, som 

er fastlagt i appendiks II. 

Artikel 21 – Ansvar  

 Danmarks Nationalbank og indehaverne af T2S-afviklingskonti har pligt til at udvise 1.

agtpågivenhed ved opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til disse Vilkår.  

 Danmarks Nationalbank er ansvarlig over for sine indehavere af T2S-afviklingskonti i tilfælde 2.

af svig (herunder bl.a. forsæt) eller grov uagtsomhed for alle tab, som er forårsaget af 

driften af TARGET2-Danmark. I tilfælde af simpel uagtsomhed er Danmarks Nationalbanks 

ansvar begrænset til indehaveren af T2S-afviklingskontoens direkte tab, dvs. det 

pågældende transaktionsbeløb og/eller rentetab, men undtaget følgetab af enhver art.  

 Danmarks Nationalbank er ikke ansvarlig for tab, som skyldes forstyrrelse eller svigt i den 3.

tekniske infrastruktur (herunder bl.a. Danmarks Nationalbanks IT infrastruktur, programmer, 

data, applikationer eller netværk), såfremt en sådan forstyrrelse eller svigt opstår på trods 

af, at Danmarks Nationalbank har gennemført sådanne rimelige foranstaltninger, som er 

nødvendige til beskyttelse af denne infrastruktur mod forstyrrelse og svigt og til afhjælpning 

af følgerne af sådan forstyrrelse eller svigt (herunder, men ikke begrænset til iværksættelse 

og gennemførelse af driftskontinuitets- og nødprocedurerne, som beskrevet i appendiks IV).  

 Danmarks Nationalbank er ikke ansvarlig:   4.

a) i det omfang tabet skyldes T2S-afviklingskontohaveren, eller  

b) hvis tabet skyldes udefrakommende hændelser, som er uden for Danmarks 

Nationalbanks rimelige kontrol (force majeure). 



 

  
 

 Uanset bestemmelserne i lov om betalingstjenester og elektroniske penge (lbkg nr. 613 af 5.

24. april 2015) finder stk. 1 - 4 anvendelse i det omfang, Danmarks Nationalbanks ansvar kan 

udelukkes.  

 Danmarks Nationalbank og indehaverne af T2S-afviklingskonti skal tage alle rimelige og 6.

praktisk gennemførlige skridt til at begrænse eventuelle skader eller tab som angivet i denne 

artikel.  

 Danmarks Nationalbank kan bemyndige tredjeparter til i sit navn at udføre nogle eller alle af 7.

sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår, særligt telekommunikations- eller andre 

netværksleverandører eller andre enheder, såfremt dette er nødvendigt for at opfylde 

Danmarks Nationalbanks forpligtelser, eller hvis dette er normal markedspraksis. Danmarks 

Nationalbanks forpligtelse er begrænset til behørigt valg af og bemyndigelse af en sådan 

tredjepart, og Danmarks Nationalbanks ansvar er tilsvarende begrænset. I dette stykke 

anses centralbanker, der er SSP-leverandører, og 4CB ikke for tredjeparter. 

Artikel 22 – Dokumentation  
 Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår sendes alle betalingsmeddelelser og meddelelser 1.

forbundet med behandling af betalinger i forbindelse med T2S-afviklingskontiene, som f.eks. 

bekræftelser på debiteringer og krediteringer eller saldomeddelelser, mellem Danmarks 

Nationalbank og indehaverne af T2S-afviklingskonti via T2S-netværksleverandøren.  

 Elektronisk eller skriftlig registrering af meddelelser, som opbevares af Danmarks 2.

Nationalbank eller af T2S-netværksleverandøren, skal anerkendes som dokumentation for 

betalinger, som er behandlet af Danmarks Nationalbank. Den gemte eller udprintede version 

af T2S-netværksleverandørens oprindelige meddelelse anerkendes som dokumentation, 

uanset den oprindelige meddelelses form.  

 Hvis en indehaver af en T2S-afviklingskontos forbindelse til T2S-netværksleverandøren 3.

svigter, skal deltageren anvende de alternative måder til afsendelse af meddelelser, der er 

aftalt med Danmarks Nationalbank. I disse tilfælde har den gemte eller udprintede version af 

den meddelelse, som afgives af Danmarks Nationalbank, samme gyldighed som 

dokumentation som den oprindelige meddelelse, uanset dens form. 

 Danmarks Nationalbank skal opbevare fuldstændige optegnelser over betalingsordrer 4.

afgivet af og betalinger modtaget af indehaverne af T2S-afviklingskonti i 5 år fra udgangen af 

det regnskabsår, hvor henholdsvis betalingsordrerne er afgivet og betalingerne modtaget.  

 Danmarks Nationalbanks egne bøger og arkiver (uanset om de er opbevaret på papir, lagret 5.

elektronisk eller i nogen mekanisk reproducerbar form) skal anerkendes som dokumentation 

for indehaverne af T2S-afviklingskontis forpligtelser og for ethvert andet forhold, som 

parterne henholder sig til.  



 

  
 

AFSNIT VII OPHØR AF DELTAGELSE OG LUKNING AF KONTI  

Artikel 23 – Varighed og opsigelse af T2S-afviklingskonti 
 Med forbehold af artikel 24 åbnes en T2S-afviklingskonto i TARGET2-Danmark på ubestemt 1.

tid.  

 Indehaveren af en T2S-afviklingskonto kan på ethvert tidspunkt opsige sin T2S-2.

afviklingskonto i TARGET2-Danmark med et varsel på 14 bankdage, medmindre indehaveren 

aftaler et kortere varsel med Danmarks Nationalbank.  

 Danmarks Nationalbank kan på ethvert tidspunkt opsige T2S-afviklingskontohaverens T2S-3.

afviklingskonto i TARGET2Danmark med et varsel på tre måneder, medmindre der aftales et 

andet varsel med indehaveren. 

 Ved opsigelse af T2S-afviklingskontoen er fortrolighedspligten, som fastsat i artikel 27, 4.

fortsat gældende i et tidsrum på 5 år regnet fra opsigelsesdatoen. 

 Ved opsigelse af T2S-afviklingskontoen skal den lukkes i overensstemmelse med artikel 25.  5.

Artikel 24 – Suspension og ophævelse  
 En indehaver af en T2S-afviklingskontos deltagelse i TARGET2-Danmark ophæves eller 1.

suspenderes straks og uden varsel, såfremt et af følgende tilfælde af misligholdelse 

indtræffer:  

a) indledning af insolvensbehandling og/eller  

b) indehaveren opfylder ikke længere adgangsbetingelserne anført i artikel 4.  

For så vidt angår dette stykke 1 kvalificerer iværksættelse af afviklingsforanstaltninger i 

overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU12 over for en 

indehaver af en T2S-afviklingskonto ikke automatisk som indledning af insolvensbehandling.      

 Danmarks Nationalbank kan uden varsel ophæve eller suspendere indehaveren af en T2S-2.

afviklingskontos deltagelse i TARGET2-Danmark, hvis:  

a) et eller flere tilfælde af misligholdelse (bortset fra de, der er nævnt i stk. 1) indtræffer,  

b) Indehaveren af T2S-afviklingskontoen i øvrigt væsentligt misligholder disse Vilkår,  

c) Indehaveren af T2S-afviklingskontoen ikke opfylder en væsentlig forpligtelse over for 

Danmarks Nationalbank,  

d) Indehaveren af T2S-afviklingskontoen er udelukket fra eller på anden måde ophørt 

som medlem af TARGET2 CUG (SWIFT Closed User Group),   

e) nogen anden hændelse, der relaterer sig til indehaveren af T2S-afviklingskontoen, 

indtræffer, som efter Danmarks Nationalbanks vurdering vil udgøre en fare for den 

overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-Danmark eller noget andet 

TARGET2 delsystem eller en hindring for Danmarks Nationalbanks udførelse af sine 
 

12
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og 
om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 
2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012.(EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190) 



 

  
 

opgaver, som disse er beskrevet i lov om Danmarks Nationalbank og Reglement for 

Danmarks Nationalbank samt statutten for Det Europæiske System af Centralbanker 

og Den Europæiske Centralbank, eller af forsigtighedshensyn udgør risici.  

 

 Ved udøvelse af sit skøn i henhold til stk. 2 skal Danmarks Nationalbank bl.a. tage hensyn til 3.

betydningen af misligholdelsen eller de begivenheder, som er nævnt i litra a til c.  

   4.

a) Såfremt Danmarks Nationalbank suspenderer eller ophæver en indehaver af en T2S-

afviklingskontos deltagelse i TARGET2Danmark i henhold til stk. 1 eller 2, skal 

Danmarks Nationalbank straks underrette den pågældende indehaver, andre 

centralbanker, andre indehavere af T2S-afviklingskonti samt indehavere af PM-konti 

om suspenderingen eller ophævelsen, via en ICM meddelelse eller en T2S-meddelelse. 

Denne meddelelse anses for at være udstedt af den T2S-afviklingskontoindehavers 

hjemme centralbank, som modtager meddelelsen.  

b) Så snart en sådan ICM meddelelse (for så vidt angår indehavere af PM-konti) eller en 

T2S-meddelelse (for så vidt angår indehavere af T2S-afviklingskonti) er modtaget af 

deltagerne, skal disse anses for at være underrettet om ophævelsen/suspenderingen 

af den pågældende indehaver af T2S-afviklingskontoens deltagelse i TARGET2-

Danmark eller et andet TARGET2-delsystem. Deltagerne bærer ethvert tab, der opstår 

som følge af afgivelse af en betalingsordre til deltagere, hvis deltagelse er 

suspenderet eller ophævet, såfremt denne betalingsordre blev indført i TARGET2-

Danmark efter modtagelse af ICM-meddelelsen eller T2S-meddelelsen, afhængig 

hvilken teknisk mulighed i artikel 19, som indehaveren af T2S-afviklingskontoen 

benytter. 

 Ved ophævelse af en indehaver af en T2S-afviklingskontos deltagelse accepterer TARGET2-5.

Danmark ikke nye betalingsordrer fra denne indehaver. 

 Såfremt en indehaver af en T2S-afviklingskonto er suspenderet fra TARGET2-Danmark, på et 6.

andet grundlag end det i stk. 1, litra  a) nævnte, kan dennes indgående betalinger og 

udgående betalingsordrer kun stilles klar til afvikling efter, at de udtrykkelig er blevet 

accepteret af den suspenderede indehavers centralbank.  

 Såfremt en indehaver af en T2S-afviklingskonto er suspenderet fra TARGET2-Danmark af den i 7.

stk. 1, litra a) nævnte årsag, gennemføres enhver udgåede betalingsordre fra den 

pågældende kontohavers konto alene efter instruktion fra dennes repræsentanter, herunder 

repræsentanter udpeget af en kompetent myndighed eller en domstol, såsom 

kontohaverens kurator eller rekonstruktør, eller i henhold til en afgørelse truffet af en 

kompetent myndighed eller domstol, som kan håndhæves, og som anviser hvorledes 

betalingerne skal behandles. Alle indgående betalinger behandles i overensstemmelse med 

stk. 6. 

 Artikel 25 – Lukning af T2S-afviklingskonti   



 

  
 

 Indehavere af T2S-afviklingskonti kan lukke deres T2S-afviklingskonti til enhver tid, forudsat 1.

at de giver Danmarks Nationalbank et varsel på 14 bankdage herom.  

 Ved ophør af deltagelse i henhold til enten artikel 33 eller artikel 34 skal Danmarks 2.

Nationalbank lukke den pågældende deltagers T2S-afviklingskonti efter at have afviklet eller 

afvist eventuelle uafviklede betalingsordrer og gjort brug af sin modregningsret i henhold til 

artikel 26.  

AFSNIT VIII AFSLUTTENDE BESTEMMELSER  

Artikel 26 – Danmarks Nationalbanks modregningsret  
 I tilfælde af  1.

a) misligholdelse som beskrevet i artikel 24, stk. 1, litra a og b; eller  

b) misligholdelse som beskrevet i artikel 24, stk. 2, litra a – e, hvis denne misligholdelse 

har medført, at indehaveren af en T2S-afviklingskontos deltagelse er blevet ophævet 

eller suspenderet, og uanset om T2S-afviklingskontohaveren er taget under 

insolvensbehandling, og uanset om der er foretaget arrest eller udlæg eller nogen 

anden disposition over T2S-afviklingskontohaverens aktiver, forfalder alle indehaveren 

af T2S-afviklingskontoens forpligtelser automatisk og straks til øjeblikkelig betaling, 

uden varsel, og uden at der skal indhentes forudgående godkendelse fra nogen 

myndighed. Indehaveren af T2S-afviklingskontoens og Danmarks Nationalbanks 

gensidige forpligtelser vil endvidere automatisk blive modregnet, og den part, der 

skylder det største beløb, betaler forskellen til den anden part.  

 Danmarks Nationalbank giver straks indehaveren af T2S-afviklingskontoen meddelelse om en 2.

eventuel modregning i henhold til stk. 1, efter modregningen har fundet sted.  

 Danmarks Nationalbank kan uden varsel debitere enhver T2S-afviklingskontohavers T2S-3.

afviklingskonto med et beløb, som T2S-afviklingskontohaveren skylder Danmarks 

Nationalbank som følge af retsforholdet mellem T2S-afviklingskontohaveren og Danmarks 

Nationalbank.  

Artikel 27 – Fortrolighed  
 Danmarks Nationalbank skal behandle alle følsomme eller hemmelige oplysninger fortroligt, 1.

herunder oplysninger vedrørende betalinger og tekniske eller organisatoriske oplysninger, 

som tilhører indehaveren af en T2S-afviklingskonto eller T2S-afviklingskonto indehaverens 

kunder, medmindre indehaveren af T2S-afviklingskontoen eller dennes kunder skriftligt har 

givet tilladelse til videregivelse, eller en sådan videregivelse er tilladt eller påkrævet i 

henhold til dansk ret.  

 Uanset bestemmelsen i stk. 1 giver indehaveren af T2S-afviklingskontoen samtykke til, at 2.

Danmarks Nationalbank kan videregive oplysninger vedrørende betalinger samt tekniske 

eller organisatoriske oplysninger om indehaveren af T2S-afviklingskontoen, andre T2S-

afviklingskonti, som indehaves af indehavere af T2S-afviklingskonti fra samme gruppe eller 

T2S-afviklingskontohaverens kunder, der er erhvervet som led i driften af TARGET2-Danmark, 



 

  
 

til a) andre centralbanker eller tredjeparter, som er involveret i driften af TARGET2-Danmark, 

i det omfang dette er nødvendigt, for at TARGET2 kan fungere effektivt eller for at kunne 

overvåge eksponeringen for indehaveren af T2S-afviklingskontoen eller dennes gruppe b) 

andre centralbanker for at kunne udføre de nødvendige analyser vedrørende 

markedsoperationer, pengepolitiske funktioner, finansiel stabilitet eller finansiel integration; 

eller c) myndigheder i medlemsstaterne og Unionen, herunder centralbanker, med ansvar for 

tilsyn og overvågning, for så vidt dette er nødvendigt for, at disse kan udføre deres 

offentlige opgaver, og, forudsat i alle de nævnte tilfælde, at videregivelsen ikke er i strid 

med gældende lovgivning. Danmarks Nationalbank er ikke ansvarlig for finansielle og 

kommercielle følger af en sådan videregivelse.  

 Uanset bestemmelsen i stk. 1 og under forudsætning af, at det ikke gør det muligt, hverken 3.

direkte eller indirekte, at identificere indehaveren af T2S-afviklingskontoen eller dennes 

kunder, kan Danmarks Nationalbank anvende, videregive eller offentliggøre 

betalingsoplysninger vedrørende indehaveren af T2S-afviklingskontoen eller indehaveren af 

T2S afviklingskontoens kunder til statistiske, historiske, forskningsmæssige eller andre 

formål, når dette sker som led i Danmarks Nationalbanks udførelse af sine opgaver eller – 

hvis oplysningerne videregives til andre offentlige myndigheder – når dette sker til brug for 

disse myndigheders udførelse af deres opgaver.  

 Oplysninger om driften af TARGET2-Danmark, som indehavere af T2S-afviklingskonti har 4.

adgang til, må kun anvendes til de formål, som er bestemt i disse Vilkår. Indehavere af T2S-

afviklingskonti skal behandle sådanne oplysninger fortroligt, medmindre Danmarks 

Nationalbank skriftligt har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelse. Indehavere af T2S-

afviklingskonti skal sikre, at tredjeparter, til hvem de overdrager udførelsen af opgaver, som 

kan have indflydelse på opfyldelse af indehaverne af T2S-afviklingskontis forpligtelser i 

henhold til disse Vilkår, er bundet af de i denne artikel indeholdte krav om fortrolighed.  

 Til brug for afvikling af betalingsordrer har Danmarks Nationalbank bemyndigelse til at 5.

behandle og overføre de nødvendige data til T2S-netværksleverandøren.  

Artikel 28 – Beskyttelse af personoplysninger, foranstaltninger mod hvidvaskning, 
administrative eller restriktive foranstaltninger, mv.  

 Indehavere af T2S-afviklingskonti anses for at være bekendt med og skal handle i 1.

overensstemmelse med alle forpligtelser, der påhviler dem i henhold til lovgivningen om 

beskyttelse af personoplysninger, lovgivningen om forebyggende foranstaltninger mod 

hvidvaskning og finansiering af terrorisme og mod spredningsfølsomme nukleare aktiviteter 

og udvikling af fremførelsessystemer til kernevåben, særligt for så vidt angår gennemførelse 

af forebyggende foranstaltninger vedrørende betalinger, som debiteres eller krediteres 

deres T2S-afviklingskonti. Inden indehavere af T2S-afviklingskonti indgår aftale med T2S-

netværksleverandøren, skal de endvidere gøre sig bekendt med dennes politik om 

dataindsamling.  

 Indehavere af T2S-afviklingskonti anses for at have givet Danmarks Nationalbank 2.

bemyndigelse til at indhente alle oplysninger vedrørende dem fra både indenlandske og 

udenlandske tilsynsmyndigheder eller finansielle erhvervsorganisationer, hvis sådanne 

oplysninger er nødvendige for deltagelse i TARGET2-Danmark.  



 

  
 

 Indehavere af T2S-afviklingskonti skal i deres egenskab af betalingsformidlere for en betaler 3.

eller betalingsmodtager overholde alle krav, som hidrører fra administrative eller restriktive 

foranstaltninger, og som de er underlagt i henhold til artikel 75 eller 215 i traktaten, 

herunder for så vidt angår meddelelse og/eller opnåelse af godkendelse fra en kompetent 

myndighed med hensyn til gennemførelsen af transaktioner. Endvidere gælder følgende: 

a) når Danmarks Nationalbank er betalingsformidler for en indehaver af en T2S-

afviklingskonto, som er betaler:  

i. skal indehaveren af T2S-afviklingskontoen foretage den påkrævede 

meddelelse eller opnå godkendelse på vegne af den centralbank, som først 

og fremmest skal give meddelelse eller opnå godkendelse, og skal forsyne 

Danmarks Nationalbank med dokumentation for, at meddelelsen er givet 

eller godkendelse er opnået 

ii. må indehaveren af T2S-afviklingskontoen ikke indlægge 

likviditetsoverførselsordrer fra T2S-afviklingskontoen til en PM konto eller 

likviditetsoverførselsordrer mellem T2S-afviklingskonti, førend denne har 

modtaget bekræftelse fra Danmarks Nationalbank på, at den påkrævede 

meddelelse er givet eller godkendelse er opnået af eller på vegne af 

betalingsmodtagerens betalingsformidler. 

b) når Danmarks Nationalbank er betalingsformidler for en indehaver af en T2S-

afviklingskonto, som er betalingsmodtager, skal indehaveren give den påkrævede 

meddelelse eller opnå godkendelse på vegne af den centralbank, som først og 

fremmest skal give meddelelse eller opnå godkendelse, og skal forsyne Danmarks 

Nationalbank med dokumentation for, at meddelelsen er givet, eller godkendelse er 

opnået. 

I dette stykke 3, har begreberne "betalingsformidler", "betaler" og "betalingsmodtager" 

samme betydning som i de gældende administrative og restriktive foranstaltninger. 

Artikel 29 – Meddelelser  
 Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår, skal alle påkrævede eller tilladte meddelelser i 1.

henhold til disse Vilkår sendes ved anbefalet brev, pr. telefax eller på anden måde skriftligt, 

eller ved bekræftet meddelelse via T2S-netværksleverandøren. Meddelelser til Danmarks 

Nationalbank sendes til Centralbankkunder, Bank og Marked, Danmarks Nationalbank, 

Havnegade 5, 1093 København K eller til Danmarks Nationalbanks BIC adresse: DKNBDKKK. 

Meddelelser til indehaveren af en T2S-afviklingskonto skal sendes til den adresse, det 

faxnummer eller den BIC adresse, som indehaveren til enhver tid meddeler Danmarks 

Nationalbank.  

 Som bevis for, at en meddelelse er sendt, er det tilstrækkeligt at godtgøre, at den blev 2.

afleveret på den relevante adresse, eller at kuverten med meddelelsen var behørigt 

adresseret og afsendt.  

 Alle meddelelser skal affattes på dansk og/eller engelsk.  3.



 

  
 

 Indehavere af T2S-afviklingskonti er bundet af alle Danmarks Nationalbanks blanketter og 4.

dokumenter, som indehaverne har udfyldt og/eller underskrevet, herunder bl.a. blanketter 

vedrørende stamdata, jf. artikel 6, stk. 2, litra a, og oplysninger afgivet i medfør af artikel 10, 

stk. 5, som er fremsendt i overensstemmelse med stk. 1 og 2, og som Danmarks 

Nationalbank med rimelighed må antages at have modtaget fra indehaverne af T2S-

afviklingskonti, deres ansatte eller befuldmægtigede.  

Artikel 30 – Kontraktforhold til T2S-netværksleverandør  
 Indehaveren af en T2S-afviklingskonto kan indgå en særskilt aftale med en T2S-1.

netværksleverandør vedrørende de tjenester, der skal leveres i forbindelse med indehaveren 

af T2S-afviklingskontoens benyttelse af T2S-afviklingskontoen. Retsforholdet mellem en 

indehaver af en T2S-afviklingskonto og T2S-netværksleverandøren er alene reguleret af 

vilkårene i deres særskilte aftale.  

 De tjenester, der leveres af T2S-netværksleverandøren, udgør ikke en del af de tjenester, som 2.

udføres af Danmarks Nationalbank for så vidt angår TARGET2. 

 Danmarks Nationalbank er ikke ansvarlig for handlinger, fejl eller undladelser, begået af T2S-3.

netværksleverandøren (herunder dennes ledelse, medarbejdere og underleverandører), 

eller for handlinger, fejl eller undladelser, begået af tredjeparter, som er valgt af indehaverne 

af T2S-afviklingskonti med henblik på at få adgang til T2S-netværksleverandørens netværk.  

Artikel 31 – Ændringsprocedure  
 Danmarks Nationalbank kan til enhver tid ensidigt ændre disse Vilkår, herunder appendiks 1.

hertil. Sådanne ændringer meddeles ved brev, som gøres tilgængeligt via "NEXT ekstranet" 

på Nationalbankens hjemmeside. Ændringer anses for at være accepteret, medmindre 

indehaveren af T2S-afviklingskontoen udtrykkeligt gør indsigelse herimod senest 14 dage 

efter at være blevet underrettet om ændringerne. Såfremt en indehaver af en T2S-

afviklingskonto gør indsigelse mod en ændring, er Danmarks Nationalbank berettiget til 

straks at ophæve og lukke indehaverens T2S-afviklingskonto i TARGET2-Danmark.  

Artikel 32 – Tredjepartsrettigheder  
 En indehaver af en T2S-afviklingskonto må ikke overdrage, pantsætte eller transportere 1.

nogen rettighed, forpligtelse eller fordring, som udspringer af eller har forbindelse med 

disse Vilkår, til en tredjepart uden Danmarks Nationalbanks skriftlige samtykke.  

 Disse Vilkår skaber ingen rettigheder eller forpligtelser for andre end Danmarks 2.

Nationalbank og indehaverne af T2S-afviklingskonti i TARGET2-Danmark.  

Artikel 33 – Lovvalg, jurisdiktion og opfyldelsessted  
 Forholdet mellem Danmarks Nationalbank og indehaverne af T2S-afviklingskonti i TARGET2-1.

Danmark er undergivet dansk ret.  

 Med forbehold af Den Europæiske Unions Domstols kompetence har den kompetente domstol 2.

i København enekompetence vedrørende enhver tvist, der udspringer af forholdet nævnt i stk. 

1.  



 

  
 

 Opfyldelsesstedet for forpligtelser, der følger af retsforholdet mellem Danmarks 3.

Nationalbank og indehaverne af T2S-afviklingskonti, er København.  

Artikel 34 – De enkelte bestemmelsers gyldighed  
Hvis en bestemmelse i disse Vilkår er eller bliver ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af alle 

øvrige bestemmelser i Vilkårene.  

Artikel 35 – Ikrafttræden og retskraft  
 Disse Vilkår træder i kraft den 13. november 2017 og erstatter Vilkår af 29. august 2016. 1.

 Ved anmodning om en T2S-afviklingskonto i TARGET2-Danmark tiltræder anmodende 2.

enheder automatisk disse Vilkår indbyrdes og i forhold til Danmarks Nationalbank.  

 

København, den 1. november 2017   

Danmarks Nationalbank  

  
  



 

  
 

Appendiks I  

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR T2S-
AFVIKLINGSKONTI   

 

I tillæg til de Harmoniserede Vilkår gælder følgende regler for forbindelsen med T2S-platformen: 

 Tekniske krav for deltagelse i TARGET2-Danmark med hensyn til infrastruktur, netværk og 1.

formater 

a) T2S anvender en T2S-netværksleverandørs tjenester ved udveksling af meddelelser. 

Hver indehaver af en T2S-afviklingskonto, der anvender en direkte opkobling, skal 

have forbindelse til mindst et sikkert IP-netværk hos en T2S-netværksleverandør. 

b) Hver indehaver af en T2S-afviklingskonto skal bestå en række test til efterprøvning af 

dennes tekniske og operationelle formåen, for at kunne deltage i TARGET2-Danmark. 

c) Til brug for afgivelse af likviditetsoverførselsordrer fra T2S-afviklingskontoen anvendes 

T2S-netværksleverandørernes tjenester. Likviditetsoverførselsordrer adresseres 

direkte til T2S DN og indeholder følgende oplysninger:  

i. ved likviditetsoverførsler mellem to T2S-afviklingskonti: det entydige 34-

cifrede kontonummer for både den afsendende og modtagende indehaver af 

T2S-afviklingskonti, eller 

ii. ved likviditetsoverførsler fra en T2S-afviklingskonto til en PM-konto: det 

entydige 34-cifrede kontonummer for den afsendende indehaver af en T2S-

afviklingskonto og kontonummeret for den modtagende PM-konto. 

d) Ved udveksling af oplysninger med T2S-platformen anvendes enten A2A eller U2A 

modus. Sikkerheden i udveksling af meddelelser mellem indehavere af T2S-

afviklingskonti og T2S-platformen hviler udelukkende på Public Key Infrastructure 

(PKI)-tjenesten, som en T2S-netværksleverandør udbyder. Information om PKI-

tjenesten kan findes i den af T2S-netværksleverandøren leverede dokumentation. 

e) Indehavere af T2S-afviklingskonti skal opfylde kravene til ISO20022 

meddelelsesstruktur og feltspecifikationer. Alle meddelelser skal omfatte en Business 

Application Header (BAH). Meddelelsesstruktur, feltspecifikationer og BAH'er er 

defineret i ISO-dokumentationen i henhold til de restriktioner, der gælder for T2S, jf. 

kapitel 3.3.3 Cash management i de detaljerede funktionsspecifikationer i T2S.  

f) Felternes indhold skal godkendes af T2S-platformen i henhold til kravene i de 

detaljerede funktionsspecifikationer i T2S. 

  Meddelelsestype 2.

a) Følgende systemmeddelelsestyper behandles, afhængig af abonnement: 

 



 

  
 

Meddelelsestype Beskrivelse 

(camt.003) 

(camt.004) 

(camt.005) 

(camt.006) 

(camt.009) 

(camt.010) 

(camt.011) 

(camt.012) 

(camt.018) 

(camt.019) 

(camt.024) 

(camt.025) 

(camt.050) 

(camt.051) 

(camt.052) 

(camt.053) 

(camt.054) 

(camt.064) 

(camt.065) 

camt.066) 

(camt.067) 

(camt.068) 

(camt.069) 

(camt.070) 

(camt.071) 

(camt.072) 

(camt.073) 

(camt.074) 

(camt.075) 

GetAccount 

ReturnAccount 

GetTransaction 

ReturnTransaction 

GetLimit 

ReturnLimit 

ModifyLimit 

DeleteLimit 

GetBusinessDayInformation 

ReturnBusinessDayInformation  

ModifyStandingOrder 

Receipt 

LiquidityCreditTransfer 

LiquidityDebitTransfer 

BankToCustomerAccountReport 

BankToCustomerStatement 

BankToCustomerDebitCreditNotification 

LimitUtilisationJournalQuery 

LimitUtilisationJournalReport 

IntraBalanceMovementInstruction 

IntraBalanceMovementStatusAdvice 

IntraBalanceMovementConfirmation 

GetStandingOrder 

ReturnStandingOrder 

DeleteStandingOrder 

IntraBalanceMovementModificationRequest 

IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice 

IntraBalanceMovementCancellationRequest 

IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice 



 

  
 

 Dobbeltordrekontrol 3.

a) Alle likviditetsoverførselsordrer skal igennem en dobbeltordrekontrol, som har til 

formål at returnere likviditetsoverførselsordrer, som ved en fejl er afgivet mere 

end én gang. 

b) Følgende parametre i meddelelsestyperne kontrolleres: 

i. ordrereference (End to End Id) 

ii. debet- og kreditkonto (T2S-afviklingskonto eller PM-konto), og  

iii. det instruerede beløb. 

c) Hvis alle felter, der er beskrevet i punkt 2) i en netop indgivet 

likviditetsoverførselsordre er identiske med felterne i en 

likviditetsoverførselsordre, som er blevet accepteret men endnu ikke afviklet, eller 

en likviditetsoverførselsordre, der er blevet afviklet inden for de sidste tre 

bankdage, afvises den senest indgivne likviditetsoverførselsordre. 

 Fejlkoder 4.

Hvis en likviditetsoverførselsordre afvises på grund af manglende opfyldelse vedrørende felterne i 

stk. 3, nr. 2, modtager indehaveren af T2S-afviklingskontoen en statusmeddelelse [camt.025], som 

beskrevet i kapitel 4.1 i de detaljerede funktionsspecifikationer i T2S. 

 Afviklingsudløsere 5.

a) Ved umiddelbare likviditetsoverførselsordrer kræves ingen specifik XML-tag, 

b) På forhånd definerede likviditetsoverførselsordrer og stående 

likviditetsoverførselsordrer kan udløses på et nærmere angivet tidspunkt eller ved en 

nærmere angivet begivenhed på afviklingsdagen: 

i. ved afvikling på et nærmere angivet tidspunkt anvendes "XML-tag 

Time(/ExctnTp/Tm/)" 

ii. ved afvikling i forbindelse med en nærmere angivet begivenhed anvendes 

XML-tag "(EventType/ExctnTp/Evt/)" 

c) Gyldighedsperioden for stående likviditetsoverførselsordrer bestemmes ved følgende 

XML-tags "FromDate/VldtyPrd/FrDt/" og "ToDate/VldtyPrd/ToDt/". 

 Afvikling af likviditetsoverførselsordrer 6.

Likviditetsoverførselsordrer bliver hverken genbrugt, stillet i kø eller modregnet. 

De forskellige status for likviditetsoverførselsordrer er beskrevet i kapitel 1.6.4. i de detaljerede 

funktionsspecifikationer i T2S. 

 Anvendelse af U2A og A2A modus 7.

a) U2A og A2A modus kan anvendes til at erhverve information og styre likviditet. T2S-

netværksleverandørernes netværk er det underliggende tekniske kommunikationsnet 



 

  
 

for udveksling af information og gennemførelse af kontrolforanstaltninger. Følgende 

modus er tilgængelige for indehavere af T2S-afviklingskonti:  

i. applikation til applikation-modus (A2A) 

I A2A overføres meddelelser mellem T2S-platformen og indehaverens interne 

applikation. Indehaveren skal derfor sikre, at en hensigtsmæssig applikation 

er tilgængelig til udveksling af XML-meddelelser (anmodninger og svar)  

ii. bruger-til-applikation modus (U2A) 

U2A muliggør direkte kommunikation mellem en indehaver af en T2S-

afviklingskonto og T2S GUI. Informationen vises i en browser, som kører på et 

PC-system. For at få adgang til U2A skal IT-infrastrukturen være i stand til at 

understøtte cookies og JavaScript. T2S Brugerhåndbogen indeholder 

yderligere detaljer. 

b) Stamdata skal kunne ses i U2A modus. Der tilbydes kun skærmbilleder på engelsk. 

c) Information leveres i "pull" modus, dvs. at hver indehaver af en T2S-afviklingskonto 

skal anmode om at få leveret information. 

d) Adgangsrettigheder til U2A og A2A modus tildeles ved anvendelse af T2S GUI. 

e) "Non Repudiation of Origin" (NRO) signaturen gør det muligt for modtageren af en 

meddelelse at bevise, at meddelelsen er blevet udstedt og ikke senere er blevet 

ændret. 

f) Hvis en indehaver af en T2S-afviklingskonto har tekniske problemer og ikke er i stand 

til at afgive likviditetsoverførselsordrer, kan denne kontakte sin centralbank, som efter 

bedste evne handler på vegne af indehaveren af T2S-afviklingskontoen. 

 Relevant dokumentation 8.

Yderligere oplysninger og eksempler, som forklarer ovennævnte regler, findes i de til enhver 

tid gældende detaljerede funktionsspecifikationer i T2S og T2S Brugerhåndbogen, der er 

offentliggjort på engelsk på ECB's websted.  



 

  
 

Appendiks II  

 

TARGET2 KOMPENSATIONSORDNING 
VEDRØRENDE ÅBNING OG DRIFT AF T2S-
AFVIKLINGSKONTI 

 Generelle principper 1.

a) Hvis der forekommer teknisk funktionssvigt i TARGET2, kan indehavere af T2S-

afviklingskonti fremsætte krav om kompensation i overensstemmelse med TARGET2-

kompensationsordningen, som er indeholdt i dette tillæg. 

b) Medmindre ECB's Styrelsesråd beslutter andet, finder TARGET2-

kompensationsordningen ikke anvendelse, hvis det tekniske funktionssvigt i TARGET2 

skyldes udefrakommende begivenheder, der ligger uden for den pågældende 

centralbanks rimelige kontrol eller er forårsaget af handlinger eller undladelser fra 

tredjeparter. 

c) Kompensation i henhold til TARGET2-kompensationsordningen er den eneste 

kompensationsprocedure, der tilbydes i tilfælde af teknisk funktionssvigt i TARGET2. 

Indehavere af T2S-afviklingskonti kan dog anvende andre retlige midler til at 

fremsætte erstatningskrav for tab. Hvis en indehaver af en T2S-afviklingskonto 

accepterer et kompensationstilbud i henhold til TARGET2-kompensationsordningen, 

udgør dette en uigenkaldelig aftale om, at indehaveren dermed frafalder alle krav 

relateret til de betalingsordrer, som er genstand for dennes accept af kompensation 

(herunder krav om erstatning for følgeskader), som vedkommende ville kunne 

fremsætte over for nogen centralbank, og at indehaverens modtagelse af den 

modsvarende kompensationsudbetaling er til fuld og endelig afgørelse af alle 

sådanne krav. Indehaveren af T2S-afviklingskontoen skal, op til det beløb der er 

modtaget i henhold til TARGET2-kompensationsordningen, skadesløsholde de berørte 

centralbanker for ethvert yderligere krav, som rejses af andre deltagere eller en 

tredjepart i forbindelse med den pågældende betalingsordre eller betaling. 

d) Afgivelse af et kompensationstilbud udgør ikke en indrømmelse af erstatningsansvar 

fra Danmarks Nationalbank's eller fra nogen anden centralbanks side, for så vidt 

angår et teknisk funktionssvigt i TARGET2. 

 Betingelser for kompensationstilbud 2.

a) En betaler kan fremsætte krav om kompensation for et administrationsgebyr og en 

rentekompensation, såfremt et teknisk funktionssvigt i TARGET2 har været årsag til, at 

en likviditetsordre ikke blev afviklet den bankdag, hvor den blev accepteret. 

b) En betalingsmodtager kan fremsætte krav om et administrationsgebyr, hvis 

vedkommende pga. et teknisk funktionssvigt i TARGET2 ikke modtog en betaling, som 

denne forventede at modtage på en bestemt bankdag. En betalingsmodtager kan 

også fremsætte krav om rentekompensation, hvis en eller flere af følgende betingelser 

er opfyldt: 



 

  
 

i. for så vidt angår en deltager med adgang til den marginale udlånsfacilitet: en 

betalingsmodtager måtte pga. et teknisk funktionssvigt i TARGET2 gøre brug 

af den marginale udlånsfacilitet og/eller 

ii. for så vidt angår alle deltagere: det var teknisk umuligt at få adgang til 

pengemarkedet, eller en sådan refinansiering var umulig af andre objektivt 

rimelige grunde. 

 Beregning af kompensation 3.

a) Vedrørende kompensationstilbud til en betaler gælder følgende: 

i. Administrationsgebyret er 50 EUR for den første uafviklede betalingsordre, 25 

EUR for hver af de fire næste uafviklede betalingsordrer og 12,50 EUR for 

hver af de følgende uafviklede betalingsordrer. Administrationsgebyret 

beregnes separat i relation til hver betalingsmodtager, 

ii. Rentekompensation bestemmes ved anvendelse af en referencerente, som 

fastsættes fra dag til dag. Denne referencerente skal være den laveste af 

EONIA-renten (euro overnight index average) og den marginale udlånsrente. 

Referencerenten anvendes på den del af beløbet i betalingsordren, som på 

grund af det tekniske funktionssvigt i TARGET2 ikke er blevet afviklet, for hver 

dag i perioden fra datoen for den faktiske afgivelse eller - for så vidt angår 

betalingsordrer angivet i punkt 2, litra b), romertal ii) - den tilsigtede 

afgivelse af betalingsordren indtil den dato, hvor betalingsordren blev eller 

kunne være blevet afviklet. Indtægter, som fremkommer ved at placere 

midler fra uafviklede betalingsordrer på indlån, skal alt efter 

omstændighederne fratrækkes eller tillægges et eventuelt 

kompensationsbeløb.  

iii. Der betales ikke rentekompensation, hvis - og i det omfang- midler fra 

uafviklede betalingsordrer blev placeret i markedet eller anvendt til at 

opfylde reservekravene. 

b) Vedrørende kompensationstilbud til en betalingsmodtager gælder følgende: 

i. Administrationsgebyret er 50 EUR for den første uafviklede betalingsordre, 25 

EUR for hver af de fire næste uafviklede betalingsordrer og 12,50 EUR for 

hver af de følgende uafviklede betalingsordrer. Administrationsgebyret 

beregnes separat i relation til hver betaler. 

ii. Den metode, som er angivet i litra a), romertal ii), for beregning af 

rentekompensation, finder anvendelse, bortset fra at rentekompensationen 

skal betales som den rente, der er lig med forskellen mellem den marginale 

udlånsrente og referencerenten, og skal beregnes af beløbet, der er anvendt 

af den marginale udlånsfacilitet, eller – for så vidt angår deltagere i en 

tilkoblet centralbanks TARGET2 delsystem – af overtrækket, som følge af det 

tekniske funktionssvigt i TARGET2. 

 Proceduremæssige regler 4.



 

  
 

a) Et krav om kompensation skal indgives på det skema, som findes på Danmarks 

Nationalbanks websted på engelsk (se www.nationalbanken.dk). Betalere skal indgive 

et særskilt skema for hver betalingsmodtager, og betalingsmodtagere skal indgive et 

særskilt skema for hver betaler. Tilstrækkelige yderligere oplysninger og dokumenter 

skal tilvejebringes til støtte for de oplysninger, som er anført i skemaet. Der kan kun 

fremsættes et krav vedrørende en bestemt betaling eller betalingsordre. 

b) Indehavere af T2S-afviklingskonti skal indsende skemaer med krav om kompensation 

til Danmarks Nationalbank senest fire uger efter et teknisk funktionssvigt i TARGET2. 

Alle yderligere oplysninger og dokumentation, som Danmarks Nationalbank anmoder 

om, skal indleveres inden to uger efter en sådan anmodning. 

c) Danmarks Nationalbank vurderer kravene og fremsender dem til ECB. Medmindre 

ECB's Styrelsesråd har bestemt andet og meddelt indehaverne af T2S-afviklingskonti 

dette, bedømmes alle fremsatte krav om kompensationstilbud senest fjorten uger 

efter indtræden af det tekniske funktionssvigt i TARGET2. 

d) Danmarks Nationalbank meddeler de relevante indehavere af T2S-afviklingskonti 

resultatet af bedømmelsen anført under litra c). Såfremt bedømmelsen medfører et 

tilbud om kompensation, skal de pågældende indehavere af T2S-afviklingskonti inden 

fire uger efter fremsættelsen af dette tilbud enten acceptere tilbuddet eller afvise det, 

for så vidt angår hver enkelt betaling eller betalingsordre, som er omfattet af det 

enkelte krav om kompensation. Accept af tilbuddet skal ske ved underskrivelse af et 

standardacceptbrev (som er tilgængeligt på Danmars Nationalbanks websted (se 

www.nationalbanken.dk). Hvis Danmarks Nationalbank ikke har modtaget et sådant 

acceptbrev inden fire uger, anses de pågældende indehavere af T2S-afviklingskonti for 

at have afvist tilbuddet om kompensation. 

e) Danmarks Nationalbank skal udbetale kompensationsbetalinger efter modtagelse af 

indehaveren af en T2S-afviklingskontos accept af kompensationstilbuddet. Der betales 

ikke renter af kompensationsbetaling. 

 

 
  



 

  
 

Appendiks III  

 

STANDARD FOR AFGIVELSE AF RESPONSA 
(LEGAL OPINIONS)  

STANDARD FOR AFGIVELSE AF RESPONSA VEDRØRENDE INDEHAVERE AF T2S-
AFVIKLINGSKONTI I TARGET2  

 

Danmarks Nationalbank 

Havnegade 5 

1093 København K  

 
 

Deltagelse i TARGET2-Danmark  

[sted], [dato]  

 
 

(til)  

Vi er blevet anmodet om at afgive denne udtalelse som [intern eller ekstern] juridisk rådgiver for 

[angiv T2S-afviklingskontoindehaverens navn eller dennes filial] vedrørende spørgsmål i relation 

til lovgivningen i [jurisdiktion hvor T2S-afviklingskontoindehaveren har hjemsted - herefter 

”jurisdiktion”] i forbindelse med [indsæt T2S-afviklingskontoindehaverens navn] (herefter ” T2S-

afviklingskontoindehaveren”)s deltagelse i TARGET2-Danmark (herefter ”Systemet”).  

Denne udtalelse er begrænset til lovgivningen i [jurisdiktion], som denne er gældende på datoen 

for udtalelsen. Vi har ikke foretaget undersøgelse af lovgivningen i nogen anden jurisdiktion som 

grundlag for denne udtalelse, og udtalelsen indeholder ingen eksplicit eller implicit vurdering 

heraf. Alle erklæringer og udtalelser, som er fremsat nedenfor, gælder med samme nøjagtighed 

og gyldighed efter lovgivningen i [jurisdiktion], uanset om T2S-afviklingskontoindehaveren 

handler gennem sit hovedkontor eller en eller flere filialer, som er etableret inden for eller uden 

for [jurisdiktion], ved afgivelse af betalingsordrer eller modtagelse af betalinger.  

1. GENNEMGÅEDE DOKUMENTER  

Til brug for denne udtalelse har vi gennemgået:  

1. en bekræftet genpart af [angiv de(t) relevante stiftelsesdokument(er)] for T2S 

afviklingskontoindehaveren, således som disse er gældende på datoen for deres 

udstedelse,  

2. [hvis relevant] en udskrift fra [angiv det relevante selskabsregister] og [hvis relevant] 

[register over kreditinstitutter eller tilsvarende register],  



 

  
 

3. [i den udstrækning, det er relevant] genpart af T2S-afviklingskontoindehaverens tilladelse 

som pengeinstitut eller anden dokumentation for tilladelse til at yde bank-, investerings-, 

betalings- eller anden finansiel virksomhed i [jurisdiktion].  

4. [hvis relevant] en genpart af en af T2S-afviklingskontoindehaverens bestyrelse (eller det 

relevante besluttende organ) truffet beslutning af [indsæt dag] [indsæt år], der 

dokumenterer T2S-afviklingskontoindehaverens aftale om at overholde 

Systemdokumentationen som defineret nedenfor, og  

5. [angiv fuldmagt og andre dokumenter, som indeholder eller dokumenterer den 

påkrævede tegningsret for den eller de personer, som underskriver den relevante 

Systemdokumentation (som defineret nedenfor) på vegne af T2S-

afviklingskontoindehaveren]  

 

og alle øvrige dokumenter, som vedrører T2S-afviklingskontoindehaverens stiftelse, 

kompetence og tilladelser, som er nødvendige eller relevante for afgivelse af denne 

udtalelse (herefter ”T2S-afviklingskontoindehaverens dokumentation”).  

Til brug for denne udtalelse har vi desuden gennemgået:   

1. 1. Harmoniserede vilkår for åbning og drift af T2S-afviklingskonto i TARGET2, dateret 

[indsæt dato] (herefter ”Reglerne”) og   

2. 2. […] 

Reglerne og […] betegnes herefter som ”Systemdokumentationen” (og sammen med T2S-

afviklingskontoindehaverens dokumentation som ”Dokumentationen”).  

2. ANTAGELSER  

I denne udtalelse har vi for så vidt angår Dokumentationen lagt til grund at:  

1. Systemdokumentationen, som vi har modtaget, er originaleksemplarer eller tro kopier,  

2. vilkårene i Systemdokumentationen og de rettigheder og forpligtelser, som den 

medfører, er gyldige og retligt bindende i henhold til lovgivningen i Danmark, som den 

angiver at være undergivet, og at valget af dansk ret som gældende for 

Systemdokumentationen anerkendes efter lovgivningen i Danmark,  

3. T2S-afviklingskontoindehaverens dokumentation er inden for de relevante parters 

kompetence og beføjelser og er gyldigt godkendt og vedtaget og, hvor nødvendigt, 

gennemført af de relevante parter, og  

4. T2S-afviklingskontoindehaverens dokumentation er bindende for de parter, som er 

omfattet af T2S-afviklingskontoindehaverens dokumentation, og at vilkårene heri ikke 

misligholdt.  



 

  
 

3. UDTALELSE OM INDEHAVEREN AF T2S-AFVIKLINGSKONTOEN   

1. T2S-afviklingskontoindehaveren er et selskab, som er behørigt stiftet og registreret eller 

på anden måde behørigt oprettet eller etableret i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion]. 

2. T2S-afviklingskontoindehaveren har den fornødne selskabsretlige kompetence til at udøve 

rettighederne og opfylde forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen, som T2S-

afviklingskontoindehaveren er bundet af.  

3. T2S-afviklingskontoindehaverens udøvelse af rettighederne og opfyldelse af 

forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen, som T2S-

afviklingskontoindehaveren er bundet af, vil på ingen måde være i modstrid med nogen 

lovbestemmelse i [jurisdiktion], som finder anvendelse på T2S-afviklingskontoindehaveren 

eller T2S-afviklingskontoindehaverens dokumentation.  

4. Der kræves ingen yderligere godkendelse, tilladelse, registrering, notar bekræftelse eller 

anden certificering af T2S-afviklingskontoindehaveren fra domstolene eller andre retlige 

eller administrative kompetente myndigheder i [jurisdiktion] i forbindelse med T2S-

afviklingskontoindehaverens opfyldelse af Systemdokumentationen, eller i relation til 

gyldigheden eller håndhævelsen af Systemdokumentationen.  

5. T2S-afviklingskontoindehaverens har foretaget enhver påkrævet 'corporate action' og 

andre skridt, som er påkrævede i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion] med henblik på 

at sikre, at T2S-afviklingskontoindehaverens forpligtelser efter Systemdokumentationen er 

lovlige, gyldige og bindende.  

Denne udtalelse er afgivet på den angivne dato og er udelukkende rettet til Danmarks 

Nationalbank og [T2S-afviklingskontoindehaveren]. Ingen andre kan støtte ret på denne 

udtalelse, og indholdet af denne udtalelse må ikke videregives til andre end dens tilsigtede 

modtagere samt disses juridiske rådgivere uden vores forudgående skriftlige tilladelse, bortset fra 

Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i Eurosystemet af centralbanker 

[og[den nationale centralbank/relevante administrative myndighed] i [jurisdiktion]].  

 
 

Med venlig hilsen 

 

[underskrift]  

  
  



 

  
 

STANDARD FOR AFGIVELSE AF RESPONSA VEDRØRENDE LOVGIVNING 
GÆLDENDE FOR IKKE-EØS INDEHAVERE AF T2S-AFVIKLINGSKONTI I TARGET2  

 

Danmarks Nationalbank 

Havnegade 5 

1093 København K 

TARGET2 Danmark 

[sted], [dato]  

 

(til)  

Vi er blevet anmodet om at afgive denne udtalelse som [ekstern] juridisk rådgiver for [angiv T2S-

afviklingskontoindehaverens navn eller dennes filial, (herefter ”T2S-afviklingskontoindehaveren"] 

vedrørende spørgsmål i relation til lovgivningen i [jurisdiktion, hvor T2S-

afviklingskontoindehaveren er etableret - herefter ”jurisdiktion”] i forbindelse med [indsæt T2S-

afviklingskontoindehaverens navn]’s deltagelse i et system, som er et TARGET2 delsystem 

(herefter ”Systemet”). Henvisninger heri til lovgivningen i [jurisdiktion] omfatter alle gældende 

lovbestemmelser og administrative bestemmelser i [jurisdiktion]. Vi afgiver herved en udtalelse i 

henhold til lovgivningen i [jurisdiktion] med særlig henblik på T2S-afviklingskontoindehaveren, 

som er etableret uden for Danmark, for så vidt angår rettigheder og forpligtelser, der følger af 

deltagelse i Systemet, som angivet i Systemdokumentationen defineret nedenfor.  

Denne udtalelse er begrænset til lovgivningen i [jurisdiktion], som denne er gældende på datoen 

for udtalelsen. Vi har ikke foretaget undersøgelse af lovgivningen i nogen anden jurisdiktion som 

grundlag for denne udtalelse, og udtalelsen indeholder ingen eksplicit eller implicit vurdering 

heraf. Vi har lagt til grund, at der ikke er noget forhold efter lovgivningen i en anden jurisdiktion, 

som har indvirkning på denne udtalelse.  

1. GENNEMGÅEDE DOKUMENTER  

Til brug for denne udtalelse har vi gennemgået de nedenfor angivne dokumenter samt øvrige 

dokumenter, som vi har anset for nødvendige eller relevante herfor:  

1. Harmoniserede vilkår for åbning og drift af T2S-afviklingskonto i TARGET2, dateret [indsæt 

dato] (herefter ”Reglerne”) og   

2. alle andre dokumenter, som regulerer Systemet og/eller forholdet mellem T2S-

afviklingskontoindehaveren og andre deltagere i Systemet, samt mellem deltagerne i 

Systemet og Danmarks Nationalbank.  

Reglerne og […] benævnes herefter ”Systemdokumentationen”.  



 

  
 

2. ANTAGELSER  

I denne udtalelse har vi for så vidt angår Systemdokumentationen lagt til grund at:  

1. Systemdokumentationen ligger inden for de relevante parters kompetence og beføjelser 

og er gyldigt godkendt og vedtaget og, hvor nødvendigt, gennemført af de relevante 

parter,  

2. vilkårene i Systemdokumentationen og de rettigheder og forpligtelser, som den 

medfører, er gyldige og retligt bindende i henhold til lovgivningen i Danmark, som den 

angiver at være undergivet, og at valget af dansk ret som gældende for 

Systemdokumentationen anerkendes efter lovgivningen i Danmark,  

3. de dokumenter, som vi har modtaget i genpart eller som eksempler, er i 

overensstemmelse med originalerne.  

3. UDTALELSE  

På grundlag af og med forbehold af det foran anførte og med de forbehold, som er anført 

nedenfor, er det vores vurdering at:  

3.1 Særlige retlige forhold i [jurisdiktion] [for så vidt det er relevant]  
Følgende forhold ved lovgivningen i [jurisdiktion] er i overensstemmelse med og på intet 

punkt uforenelig med T2S-afviklingskontoindehaverens forpligtelser i medfør af 

Systemdokumentationen: [Fortegnelse over særlige retlige forhold i [jurisdiktion]].  

3.2  Generelle forhold vedrørende insolvens  

3.2.a. Former for insolvensbehandling: 

De eneste former for insolvensbehandling, herunder akkord- og gældssanering 

(hvilket i denne udtalelse omfatter alle foranstaltninger vedrørende T2S-

afviklingskontoindehaveren aktiver eller enhver filial, som denne måtte have i 

[jurisdiktion]), som T2S-afviklingskontoindehaveren kan blive undergivet i 

[jurisdiktion], er følgende: [opregn foranstaltninger på originalsproget og i engelsk 

oversættelse] (tilsammen benævnt ”insolvensbehandling”).  

Udover insolvensbehandling kan T2S-afviklingskontoindehaveren, dennes aktiver eller 

en eventuel filial, som denne måtte have i [jurisdiktion], blive undergivet [opregn alle 

relevante former for moratorium, bobehandling eller andre foranstaltninger, der 

medfører, at betalinger til og/eller fra T2S-afviklingskontoindehaveren kan blive 

suspenderet eller på anden måde begrænset, på originalsprog og i engelsk 

oversættelse] (tilsammen benævnt "foranstaltninger begrundet i T2S-

afviklingskontoindehaveren insolvens").  

3.2.b Traktater vedrørende insolvensbehandling: 



 

  
 

[jurisdiktion] eller visse dele af [jurisdiktion], som anført, har tiltrådt følgende traktater 

om insolvensbehandling: [angiv, hvis relevant, hvilke traktater, der har eller kan have 

betydning for denne udtalelse].  

3.3  Håndhævelse af Systemdokumentationen  
Med forbehold af nedenstående punkter er alle bestemmelser i Systemdokumentationen 

bindende og har retsvirkning i overensstemmelse med deres vilkår i henhold til 

lovgivningen i [jurisdiktion], især i tilfælde, hvor T2S-afviklingskontoindehaveren tages 

under insolvensbehandling eller undergives andre foranstaltninger begrundet i T2S-

afviklingskontoindehaverens insolvens.  

 

Det er særligt vores vurdering, at:  

 

3.3.a. Behandling af likviditetsoverførselsordrer: 

Bestemmelserne om behandling af likviditetsoverførselsordrer i afsnit IV i Reglerne er 

gyldige og har retsvirkning. Særligt er alle likviditetsoverførselsordrer, som behandles 

i henhold til dette afsnit, gyldige og bindende og har retsvirkning i medfør af 

lovgivningen i [jurisdiktion]. Bestemmelsen i Reglerne, som angiver det nøjagtige 

tidspunkt, på hvilket likviditetsoverførselsordrer afgivet af T2S-

afviklingskontoindehaveren er endelige og uigenkaldelige, er gyldig, bindende og 

retskraftig i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].  

3.3.b. Danmarks Nationalbanks kompetence til at udføre sine opgaver: 

Indledning af insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til T2S-

afviklingskontoindehaveren har ikke indvirkning på Danmarks Nationalbanks 

kompetence og beføjelser i henhold til Systemdokumentationen. [angiv for så vidt det 

er relevant: Samme vurdering gælder også med hensyn til enhver anden enhed, som 

leverer direkte tjenester til T2S-afviklingskontoindehaveren, der er nødvendige for 

deltagelse i Systemet (dvs. TARGET2 netværksleverandøren)].  

3.3.c. Misligholdelsesbeføjelser: 

Hvor de finder anvendelse på T2S-afviklingskontoindehaveren, er bestemmelserne 

indeholdt i artiklerne [opregning artiklerne] i Reglerne vedrørende fremskyndet 

forfald af forpligtelser, som endnu ikke er forfaldne, modregning i deltagerens 

indestående, realisation af pant, suspension og ophævelse af deltagelse, rentekrav, 

og ophævelse af aftaler og transaktioner [indsæt andre relevante vilkår i Reglerne 

eller i Systemdokumentationen] gyldige og har retsvirkning i henhold til lovgivningen i 

[jurisdiktion].  
  



 

  
 

3.3.d. Suspension og ophævelse: 

Hvor de finder anvendelse på T2S-afviklingskontoindehaveren, er bestemmelserne 

indeholdt i Afsnit VII i Reglerne (vedrørende suspension og ophævelse af deltagerens 

deltagelse i Systemet ved indledning af insolvensbehandling og andre 

foranstaltninger eller ved andre tilfælde af misligholdelse, som angivet i 

Systemdokumentationen, eller såfremt T2S-afviklingskontoindehaveren udgør nogen 

form for systemisk risiko eller har alvorlige driftsproblemer) gyldige og har 

retsvirkning i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion].  

3.3.e. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser: 

T2S-afviklingskontoindehaveren kan ikke overdrage eller ændre sine rettigheder og 

forpligtelser eller på anden måde overføre disse til tredjemand uden forudgående 

skriftligt samtykke fra Danmarks Nationalbank.  

3.3.f. Lovvalg og jurisdiktion: 

Bestemmelserne i artikel 33 i Reglerne, særligt med hensyn til lovvalg, tvistløsning, den 

kompetente domstol og procesreglerne, er gyldige og retskraftige i henhold til 

lovgivningen i [jurisdiktion].  

3.4  Omstødelige dispositioner  
Det er vores vurdering, at ingen opfyldelse af forpligtelserne ifølge 

Systemdokumentationen forud for nogen insolvensbehandling eller andre 

foranstaltninger i forhold til T2S-afviklingskontoindehaveren, kan tilsidesættes under 

insolvensbehandlingen som en begunstigelse eller omstødelig disposition i medfør af 

lovgivningen i [jurisdiktion]. Vi afgiver denne udtalelse - uden at det begrænser 

ovenstående – vedrørende enhver betalingsordre afgivet af enhver deltager i Systemet. 

Det er særligt vores vurdering, at bestemmelserne i artikel […] i Reglerne, som fastsætter 

regler om betalingsordrers endelighed og uigenkaldelighed, er gyldige og retskraftige, 

og at ingen betalingsordre afgivet af nogen deltager og behandlet i henhold til afsnit IV i 

Reglerne kan tilsidesættes under insolvensbehandling som en begunstigelse eller 

omstødelig disposition i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].  

3.5  Fogedforretning  
Hvis en af T2S-afviklingskontoindehaverens kreditorer begærer udlæg eller arrest (eller 

nogen anden offentligretlig eller privatretlig foranstaltning med henblik på at beskytte 

offentlige interesser eller T2S-afviklingskontoindehaverens kreditorers rettigheder) – 

benævnt ”fogedforretning" – i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion] ved en domstol eller 

en administrativ eller anden retlig myndighed i [jurisdiktion], er det vores vurdering, at 

[indsæt analyse og diskussion].  

3.6  Sikkerhedsstillelse (hvis relevant)  

3.6.a Overdragelse af rettigheder eller deponering af aktiver til sikkerhed og/eller pant: 



 

  
 

Overdragelse til sikkerhed er gyldig og har retsvirkning i medfør af lovgivningen i 

[jurisdiktion].  

3.6.b Prioritetsstilling for erhverver, panthaver eller repokøber i forhold til andre 

fordringshavere: 

I tilfælde af insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til T2S-

afviklingskontoindehaveren går rettigheder eller aktiver, som T2S-

afviklingskontoindehaveren har overdraget til sikkerhed eller har pantsat til Danmarks 

Nationalbank eller til andre deltagere i Systemet, forud for alle deltagerens andre 

kreditorers krav, herunder øvrige separatistkrav, massekrav og privilegerede krav.  

3.6.c Håndhævelse af sikkerheder: 

Selv i tilfælde af insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til T2S-

afviklingskontoindehaveren vil andre deltagere i Systemet og Danmarks Nationalbank 

som [erhververe, panthavere eller repokøbere, som relevant] stadig kunne håndhæve 

og inkassere sikkerheder i T2S-afviklingskontoindehaverens rettigheder og aktiver ved 

Danmarks Nationalbanks udførelse af sine opgaver i henhold til Reglerne.  

3.6.d. Formkrav og registreringskrav: 

Der gælder ingen formkrav i forbindelse med overdragelse af en T2S-

afviklingskontoindehavers rettigheder eller aktiver til sikkerhed eller i forbindelse med 

etablering og realisation af pant eller repo, og det er ikke påkrævet for overdragelsen 

eller pantsætningen, at der foretages registrering eller notering hos nogen domstol 

eller anden administrativ myndighed, som er kompetent i [jurisdiktion].  

3.7  Filialer [for så vidt det er relevant]  

3.7.a Udtalelsen gælder for dispositioner gennem filialer: 

Alle erklæringer og vurderinger, som fremsat ovenfor med hensyn til T2S-

afviklingskontoindehaveren, gælder med samme nøjagtighed og gyldighed i medfør 

af lovgivningen i [jurisdiktion] i tilfælde, hvor T2S-afviklingskontoindehaveren handler 

gennem en eller flere af sine filialer beliggende uden for [jurisdiktion].  

3.7.b. Overensstemmelse med lovgivning: 

T2S-afviklingskontoindehaverens filialers udøvelse af rettighederne eller opfyldelse af 

forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen eller disse filialers afgivelse, 

overførsel eller modtagelse af betalingsordrer er på ingen måde i strid med 

lovgivningen i [jurisdiktion].  

3.7.c Påkrævede godkendelser: 

T2S-afviklingskontoindehaverens filialers udøvelse af rettighederne eller opfyldelse af 

forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen eller disse filialers afgivelse, 

overførsel eller modtagelse af betalingsordrer kræver ikke nogen yderligere 

autorisation, godkendelse, tilladelse, registrering, notarial bekræftelse eller anden 



 

  
 

certificering fra nogen domstol eller administrativ myndighed, som har kompetence i 

[jurisdiktion].  

Denne udtalelse er afgivet på den angivne dato og er udelukkende rettet til Danmarks 

Nationalbank og [T2S-afviklingskontoindehaveren]. Ingen andre kan støtte ret på denne 

udtalelse, og indholdet af denne udtalelse må ikke videregives til andre end dens tilsigtede 

modtagere samt disses juridiske rådgivere uden vores forudgående skriftlige tilladelse, bortset fra 

Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i Eurosystemet af centralbanker 

[og[den nationale centralbank/relevante regulerende myndighed] i [jurisdiktion]].  

 
 

Med venlig hilsen  

[underskrift] 

  



 

  
 

Appendiks IV  

 

DRIFTSKONTINUITET OG NØDPROCEDURER 

 
 Generelle bestemmelser 1.

a) I dette tillæg beskrives ordningerne mellem Danmarks Nationalbank og indehavere af 

T2S-afviklingskonto, hvis en eller flere komponenter i TARGET2 eller en 

netværksleverandør svigter eller påvirkes af en ekstraordinær udefrakommende 

hændelse, eller hvis svigtet påvirker indehaveren af T2S-afviklingskontoen. 

b) Alle angivelser af specifikke tidspunkter i dette tillæg refererer til lokal tid på ECB’s 

hjemsted, dvs. Central European Time (CET13). 

 Foranstaltninger vedrørende driftskontinuitet  2.

a) Ved indtræden af en ekstraordinær udefrakommende hændelse og/eller ved 

funktionssvigt i SSP, på T2S-platformen eller hos en netværksleverandør, som har 

indflydelse på den normale drift i TARGET2, er Danmarks Nationalbank berettiget til at 

gennemføre foranstaltninger vedrørende driftskontinuitet. 

b) Følgende hovedforanstaltninger vedrørende driftskontinuitet og nødprocedurer står 

til rådighed i SSP: 

i. overførsel af driften af SSP til et alternativt driftssted, 

ii. ændring af åbningstiden for SSP, og 

iii. påbegyndelse af nødprocedurer for meget kritiske og kritiske 

betalingsordrer, som defineret i punkt 6, litra c) og d), i tillæg IV til  

Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM-konto i TARGET2- 

Betalingsafvikling i euro i Danmarks Nationalbank  

c) Følgende hovedforanstaltninger vedrørende driftskontinuitet og nødprocedurer står 

til rådighed for på T2S-platformen: 

i. overførsel af driften af T2S-platformen til et alternativt driftssted, 

ii. ændring af begivenheder i løbet af T2S-afviklingsdagen. 

d) I forbindelse med driftskontinuitet og nødprocedurer har Danmarks Nationalbank et 

frit skøn med hensyn til, hvorvidt og hvilke foranstaltninger der gennemføres. 

 Kommunikation vedrørende fejlhændelser 3.

a) Oplysning om funktionssvigt i TARGET2 og/eller ekstraordinære udefrakommende 

hændelser skal meddeles indehaverne af T2S-afviklingskonti gennem de nationale 

kommunikationskanaler, ICM-modulet, T2S GUI og T2IS, som defineret i de detaljerede 

funktionsspecifikationer i T2S. Især skal meddelelser til indehaverne af T2S-

afviklingskonti indeholde følgende oplysninger: 

 

13 CET tager højde for ændringen til centraleuropæisk sommertid. 



 

  
 

i. en beskrivelse af hændelsen, 

ii. den forventede forsinkelse i behandlingen (såfremt kendt),  

iii. oplysning om de foranstaltninger, som allerede er foretaget. 

b) Danmarks Nationalbank kan derudover beslutte at gøre indehaverne af T2S-

afviklingskonti bekendt med eventuelle andre aktuelle eller forventede hændelser, 

som vil kunne påvirke den normale drift af TARGET2. 

 Overførsel af driften af SSP og/eller T2S-platformen til et alternativt driftssted 4.

a) Såfremt en af de hændelser, som er nævnt i punkt 2, litra a), indtræder, kan driften af 

SSP og/eller T2S-platformen blive overført til et alternativt driftssted, enten inden for 

samme område eller til et andet område. 

b) Såfremt driften af T2S-platformen er overført til et andet område, skal indehaverne af 

T2S-afviklingskonti i) undlade at sende nye instrukser til T2S-platformen, og ii) på 

anmodning af Danmarks Nationalbank foretage en afstemning og gensende de 

instrukser, der ikke blev sendt inden for de sidste fem minutter før det tidspunkt, hvor 

funktionssvigtet eller den ekstraordinære udefrakommende hændelse indtraf og give 

Danmarks Nationalbank alle relevante oplysninger i forbindelse hermed. 

 Ændring af åbningstid 5.

a) Samme bankdags åbningstid i TARGET2 kan udvides, eller begyndelsestidspunktet for 

en ny bankdag kan udskydes. I løbet af en eventuel udvidet åbningstid for TARGET2 

skal betalingsordrer behandles i overensstemmelse med dette tillæg. 

b) Samme bankdags åbningstid i TARGET2 kan udvides og lukketidspunktet kan derved 

udskydes, hvis et svigt på TARGET2-platformen eller i SSP er indtruffet i løbet af 

dagen, men er afhjulpet inden kl. 18.00. En sådan udskydelse må under normale 

omstændigheder ikke overstige to timer og skal meddeles så tidligt som muligt til 

indehaverne af T2S-afviklingskonti. Når der er givet meddelelse om udskydelse, kan 

den ikke trækkes tilbage. 

 Funktionssvigt knyttet til indehavere af T2S-afviklingskonti  6.

a) I tilfælde af at en indehaver af en T2S-afviklingskonto har et problem, som forhindrer 

denne i at afvikle betalingsordrer i TARGET2, har vedkommende indehaver ansvaret 

for at afhjælpe problemet. 

b) Såfremt en indehaver af en T2S-afviklingskonto uventet afgiver et usædvanligt højt 

antal meddelelser, som udgør en risiko for T2S-platformens stabilitet, og denne ikke, 

på anmodning af Danmarks Nationalbank, straks ophører hermed, kan Danmarks 

Nationalbank blokere alle yderligere meddelelser til T2S-platformen fra den 

pågældende indehaver T2S-afviklingskontoen. 

 Andre bestemmelser 7.



 

  
 

a) I tilfælde af funktionssvigt hos Danmarks Nationalbank kan nogle eller alle dens 

tekniske funktioner vedrørende TARGET2-Danmark udføres af andre centralbanker i 

Eurosystemet. 

b) Danmarks Nationalbank kan kræve, at indehaverne af T2S-afviklingskonti deltager i 

regelmæssig eller ad hoc-afprøvning af foranstaltninger angående driftskontinuitet og 

nødprocedurer, uddannelse eller enhver anden præventiv ordning, som Danmarks 

Nationalbank skønner nødvendig. Alle udgifter, som indehaverne af T2S-

afviklingskonti måtte få som følge af sådan afprøvning eller andre foranstaltninger, 

afholdes alene af indehaverne selv. 



 

  
 

Appendiks V  

 

DRIFTSPLAN  

1. TARGET2 er åben alle dage undtagen lørdage, søndage, nytårsdag, langfredag og 2. 

påskedag (i henhold til kalenderen gældende på ECB’s hjemsted), 1. maj, 25. og 26. 

december. 

2. Referencetiden for systemet er lokal tid på ECB’s hjemsted, dvs. CET14. 

3. Den aktuelle bankdag åbnes om aftenen på den foregående bankdag og drives efter 

driftsplanen i dokumentsættet, der definerer anvendelsesområdet for T2S (T2S Scope 

Defining Set of Documents). 

4. T2S-platformen er til rådighed for U2A og A2A modus i løbet af hele afviklingsdagen, 

undtagen i tidsrummet til den tekniske vedligeholdelse fra 03.00 til 05.00. I løbet af 

tidsrummet til den tekniske vedligeholdelse, stilles meddelelser, der sendes ved brug af A2A 

modus, i kø. Det vil ikke være muligt at afgive meddelelser gennem U2A modus. 

5. Åbningstiden kan ændres, såfremt driftskontinuitetsprocedurer gennemføres i medfør af 

punkt 2 i tillæg IV. 

6. En oversigt over åbningstiden og de særlige forretningshændelser i løbet af dagen fremgår 

af følgende tabel: 

SSP  
T2S  

(gældende for T2S-afviklingskonti) 

Tidspu
nkt 

Beskrivelse Tidsp
unkt 

Beskrivelse 

18:45 

– 

19:00(1) 

Start of day processing (ny bankdag) 

(afsendelse af GL-filer kort tid efter 
kl.18:45) 

18:45 

– 

20:00 

Start-of-day procedure:  

- Ændring af forretningsdato 

- Frist for modtagelse af CMS data 
feeds (19:00) 

- Forberedelse af natafvikling 

19:00 

– 

19:30(1) 

Natafvikling: levering af likviditet fra SF til 
HAM og PM, fra HAM til PM og fra PM til 
T2S-afviklingskontoen. 

20:00 

– 

03:00 

Natafvikling:   

- Første natafviklingscyklus 

- Sidste natafviklingscyklus (Sekvens 
X omfatter den delvise afvikling af 
uafviklede betalingsordrer, der er 
godkendt til delvis afvikling, og som 
ikke er blevet afviklede pga. 
manglende værdipapirer, sekvens Y 
omfatter refusion af flere 
likviditetstilfører ved udgangen af en 
cyklus) 

19:30(1) 

– 

Natafvikling (NTS1): 

- Start-of-procedure meddelelse; 
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22:00 - Hensættelse af likviditet på grundlag af 
stående ordrer for natafviklingen 
(afviklingssystemets afviklingsprocedure 6 
og T2S) 

22:00 

– 

01:00 

Tidsrum til teknisk vedligeholdelse (2) 

03:00 

–  

05:00 

Tidsrum til teknisk vedligeholdelse (3) 

01:00 

– 

06:45 

Natafvikling (afviklingssystemets 
afviklingsprocedure 6 og T2S) 

05:00 

– 

18:00 

Daghandel/realtidsafvikling (4): 

- Forberedelse af realtidsafvikling (4)  

- Tidsrum til delvis afvikling kl.14:00 
og 15:45(5) (for 15 minutter 

- 16:00: DvP sluttidspunkt  

- 16:30: Refusion af automatisk 
sikkerhedsstillelse efterfulgt af den 
valgfrie cash sweep 

- 17:40: Sluttidspunkt for bilateralt 
aftalte 
likviditetsforvaltningsoperationer 
(Bilaterally agreed treasury 
management operations, BATM) og 
centralbankoperationer (CBO) 

- 17:45: Sluttidspunkt for 
indkommende likviditetsoverførsler 

Automatisk cash sweep efter 17:45 

- 18:00: Sluttidspunkt for FOP  

06:45 

– 

07:00 

Forretningsvindue til at forberede dagens 
operationer 

  

07:00 

– 

18:00 

Daghandelsfase: 

- 17:00: Sluttidspunkt for kundebetalinger 

- 17:45: Sluttidspunkt for 
likviditetsoverførsler til T2S-afviklingskonti  

- 18:00: Sluttidspunkt for interbank 
betalinger og indkommende 
likviditetsoverførsler fra T2S-afviklingskonti  

  

18:00 

– 

18:45 

- 18:15 (1): Sluttidspunkt for brug af 
stående faciliteter 

Data til ajourføring af regnskabssystemer 

er til rådighed for centralbankerne, kort 

efter kl.18:30 

 

18:40(1): Sluttidspunkt for anvendelse af 
marginale udlån (kun nationale 

18:00 

– 

18:45 

 

- Afslutning af behandlingen af T2S-
afviklingen 

- Genbrug og behandling (recycling 
and purging) 

- Afslutning på indberetning og 
erklæringer 



 

  
 

centralbanker) 

End-of-day 

 

Bemærkninger til tabellen: 

(1) Plus 15 minutter på den sidste dag i reserveperioden. 

(2)  I løbet af en weekend eller på en helligdag dækker det tekniske tidsrum hele 

weekenden eller helligdagen, dvs. fra kl. 22:00 om fredagen til kl. 01:00 om 

mandagen, eller for så vidt angår en helligdag, fra kl. 22:00 på den foregående 

bankdag til kl. 01:00 på den næste bankdag. 

(3)  I løbet af en weekend eller på en helligdag dækker det tekniske tidsrum hele 

weekenden eller helligdagen, dvs. fra kl. 03:00 om lørdagen til kl. 05:00 om 

mandagen, eller for så vidt angår en helligdag, fra kl. 03:00 på helligdagen til kl. 05:00 

på den næste bankdag. 

(4)  Forberedelse af realtidsafvikling og realtidsafvikling kan begynde før 

vedligeholdelsestidsrummet, hvis den sidste natafviklingscyklus slutter før kl. 03:00. 

(5)  Hvert tidsrum for delvis afvikling varer 15 minutter. Den delvise afvikling gælder for 

uafviklede betalingsordrer, der er godkendt til delvis afvikling, og som ikke er blevet 

afviklede på grund af manglende værdipapirer. 

 

Ikke alle henvisninger, herunder henvisninger til eurosystemets pengepolitiske døgn og til 

autocollateral, er relevante for deltagere i TARGET2-Danmark. 

 

 



 

  
 

Appendiks VI  

 

GEBYRMODEL OG FAKTURERING  

Gebyrer for T2S-tjenester 

Indehavere af en primær PM-konto opkræves følgende gebyr for de T2S-tjenester, der er tilknyttet 

T2S-afviklingskonti: 

 

 ". 

 

 
  

Takst Pris  Forklaring 

Afviklingstjenester:   

likviditetsoverførselsordrer 

mellem T2S-afviklingskonti 

9 

eurocent 

pr. overførsel 

saldointerne bevægelser (dvs. 

indefrysning, ophør af 

indefrysning, reservering af 

likviditet osv.) 

6 

eurocent 

pr. transaktion 

Informationstjenester   

A2A rapporter  0,4 

eurocent 

pr. post genereret i en A2A-

rapport 

A2A forespørgsler  0,7 

eurocent 

pr. post genereret i en A2A-

forespørgsel 

U2A forespørgsler 10 

eurocent 

pr. udført søgefunktion 

Downloadede U2A-forespørgsler 0,7 

eurocent 

pr. post genereret i en U2A-

forespørgsel og 

downloadet 

Meddelelser, som samles i en fil 0,4 

eurocent 

pr. meddelelse i en fil 

Overførsler 1,2 

eurocent 

pr. overførsel 



 

  
 

Appendiks VII  

 

Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K   

ANMODNING OM T2S-AFVIKLINGSKONTO I DANMARKS NATIONALBANK  

Undertegnede anmoder hermed om oprettelse af en T2S-afviklingskonto i TARGET2-Danmark. 

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

”Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en T2S-afviklingskonto i TARGET2” med bilag. De til 

enhver tid gældende vilkår kan findes på Danmarks Nationalbanks hjemmeside 

(www.nationalbanken.dk). 

 

Navn:  _____________________________________________________ 

Adresse:   _____________________________________________________ 

Postnr. og by:   _____________________________________________________ 

Telefonnummer:  _____________________________________________________ 

Telefaxnummer: _____________________________________________________ 

CVR-nummer:   _____________________________________________________ 

 

Undertegnede vedlægger∗)  

i. Dokumentation for tegningsforhold i form af tegningsudskrift fra Erhvervs- og Sel-

skabsstyrelsen eller anden dokumentation, der på en for Danmarks Nationalbank 

tilfredsstillende måde godtgør tegnings- og fuldmagtsforholdets juridiske 

gyldighed mv.  

ii. Kopi af tilladelse fra Finanstilsynet til at drive virksomhed som kreditinstitut eller 

investeringsselskab. 

iii. Prøve på de tegningsberettigedes underskrifter og verifikation af disse forhold 

fra ekstern advokat. 

iv. De af Danmarks Nationalbank udleverede blanketter vedrørende stamdata i 

udfyldt stand. 

 

Dato: _____________________ ________________________________________________ 

  Tegningsberettigede underskrifter  

 

∗
  Danmarks Nationalbank kan kræve yderligere oplysninger og dokumentation, jf. ”Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en T2S-afviklingskonto 

i TARGET2 –Danmark”, afsnit III. 



FAXFORMULARER TIL NØDPROCEDURER VEDR. 
DANSKE KRONER 

1. Anmodning om overførsel fra foliokonto (settlement account) i danske kroner i Danmarks 

Nationalbank 

2. Anmodning om køb af indskudsbeviser 

3. Anmodning om salg af indskudsbeviser 

4. Anmodning om optagelse af pengepolitiske lån 

5. Anmodning om udtagning fra og indlæggelse i pantsat VP-konto for kredit i danske kroner i 

Danmarks Nationalbank 

6. Anmodning om overførsel fra CLS-afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank til 

CLS' afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank 

7. Anmodning om overførsel fra afviklingskonto i danske kroner i Danmarks Nationalbank 

8. Anmodning om reservation af sikkerheder under sikkerhedsretten 

9. Anmodning om frigivelse af reserverede sikkerheder under sikkerhedsretten 

 

Faxformularer vedrørende nødprocedurer i euro: 

Se appendiks X til  

• Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM-konto i Target2-Danmark 

 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Telefaxnr. 33 63 71 17 

E-mailadresse: Kronosgroup@nationalbanken.dk 

 

 

Anmodning om overførsel fra foliokonto (settlement account) i danske 

kroner i Danmarks Nationalbank 

Nationalbanken anmodes i henhold til afsnit 5 i "Generelle bestemmelser for pengepolitiske 

instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank" om at overføre 

nedennævnte beløb. 

Overførselsdag:  ____________________________________________________________  

Fra foliokonto nr. 

(settlement account):  ____________________________________________________________  

Kontohavers (afsenders) navn og BIC:  _____________________________________________  

Direkte telefonnr.:  ____________________________________________________________  

 
Til BIC* Til Foliokontohavers (modtagers) navn* Beløb* 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Til vores afviklingskonto nr.* Beløb* 

  

  

  

* skal udfyldes. 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Forpligtende underskrifter 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Telefaxnr. 33 63 71 17 

E-mailadresse: Kronosgroup@nationalbanken.dk 

 

 

Anmodning om køb af indskudsbeviser 

Afviklingsdato:  ____________________________________________________________  

Til vores indskudsbeviskonto overføres nominelt kr.:  _______________________________  

Af serie nr.:  ____________________________________________________________  

Fra indskudsbeviskonto tilhørende sælger (navn og BIC):  __________________________  

For overførslen skal vores foliokonto nr. (settlement account):  _____________________  

Debiteres med kr.:  ____________________________________________________________  

Til kredit for sælgers foliokonto nr. (settlement account):  __________________________  

 

 

Købers (afsenders) navn og BIC:  __________________________________________________  

Direkte telefonnr.:  ____________________________________________________________  

 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Forpligtende underskrifter  

 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Telefaxnr. 33 63 71 17 

E-mailadresse: Kronosgroup@nationalbanken.dk 

 

 

Anmodning om salg af indskudsbeviser 

Afviklingsdato:  ____________________________________________________________  

Fra vores indskudsbeviskonto overføres nominelt kr.:  ______________________________  

Af serie nr.:  ____________________________________________________________  

Til indskudsbeviskonto tilhørende sælger (navn og BIC):  ___________________________  

For overførslen skal vores foliokonto nr. (settlement account):  _____________________  

Krediteres med kr.:  ____________________________________________________________  

Til debet for købers foliokonto nr. (settlement account):  ___________________________  

 

 

Sælgers (afsenders) navn og BIC:  _________________________________________________  

Direkte telefonnr.:  ____________________________________________________________  

 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Forpligtende underskrifter  

 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Telefaxnr. 33 63 71 17 

E-mailadresse: Kronosgroup@nationalbanken.dk 

 

 

Anmodning om optagelse af pengepolitiske lån  

Afviklingsdato:  ____________________________________________________________  

Anmodes om et pengepolitisk lån kr.:  _____________________________________________  

Til kredit for vores foliokonto (settlement account) nr.:  _____________________________  

I serie nr.:  ____________________________________________________________  

Med forfald den:  ____________________________________________________________  

Og med rentesats:  ____________________________________________________________  

Ikke standardvilkår – ifølge aftale med Nationalbanken – (sæt x)   ☐ 

 

 

Låntagers (afsenders) navn og BIC:  ________________________________________________  

Direkte telefonnr.:  ____________________________________________________________  

 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Forpligtende underskrifter  

  



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Telefax nr. 33 63 71 17 

E-mailadresse: Kronosgroup@nationalbanken.dk 

 

 

Anmodning om udtagning fra og indlæggelse i pantsat VP-konto for 

kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank 

Overførselsdag:  ____________________________________________________________  

Kontohavers (afsenders) navn og BIC:  _____________________________________________  

 

Sæt x: 

 
☐ Indlæggelse i pantsat VP-konto: 

Nationalbanken anmodes om at overføre nedennævnte fondsaktiver til vores pantsatte VP-konto. 

 
☐ Udtagning fra pantsat VP-konto: 

Nationalbanken anmodes om at udtage nedennævnte af os pantsatte fondsaktiver og overføre 

dem til den af os allerede anviste og i Kronos2 registrerede VP-konto. 

Fondskode/ISIN: Nominelt beløb: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Forpligtende underskrifter  



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Telefaxnr. 33 63 71 17 

E-mailadresse: Kronosgroup@nationalbanken.dk 

 

 

Anmodning om overførsel fra CLS-afviklingskonto i danske kroner i 

Danmarks Nationalbank til CLS' afviklingskonto i danske kroner i 

Danmarks Nationalbank 

Nationalbanken anmodes i henhold til afsnit 5 i "Generelle bestemmelser for pengepolitiske 

instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank" om at overføre 

nedennævnte beløb. 

Overførselsdag:  ____________________________________________________________  

Fra CLS-afviklingskonto nr.:  _______________________________________________________  

Kontohavers (afsenders) navn og BIC:______________________________________________  

Direkte telefonnr.:  ____________________________________________________________  

 

Sæt x * 

☐ Single payments – specifikationer er vedlagt som bilag 1/side 2 til denne fax 

☐ Bulk payment 

☐ One shot payment 

Til CLS (BIC)* Beløb*(*) Modtager (BIC)* 

   

   

   

* skal altid udfyldes 

*(*) skal ikke udfyldes ved single payments 

 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Forpligtende underskrifter  



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Telefaxnr. 33 63 71 17 

E-mailadresse: Kronosgroup@nationalbanken.dk 

 

 

Bilag 1 

Specifikation af single payment  

Felt 32: Beløb Felt 58: Modtager (BIC) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Telefax nr. 33 63 71 17 

E-mailadresse: Kronosgroup@nationalbanken.dk 

 

 

Anmodning om overførsel fra afviklingskonto i danske kroner i 

Danmarks Nationalbank  

Nationalbanken anmodes i henhold til afsnit 5 i "Generelle bestemmelser for pengepolitiske 

instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank" om at overføre 

nedennævnte beløb. 

Overførselsdag:  ____________________________________________________________  

Fra afviklingskonto nr.:  ____________________________________________________________  

Kontohavers (afsenders) navn og BIC:  _____________________________________________  

Direkte telefonnr.:  ____________________________________________________________  

 
Til vores foliokonto nr. (settlement account)* Beløb* 

  

 

Til vores afviklingskonto nr.* Beløb* 

  

  

  

 

* skal altid udfyldes 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Forpligtende underskrifter  

 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Telefaxnr. 33 63 71 17 

E-mailadresse: Kronosgroup@nationalbanken.dk 

 

 

Anmodning om reservation af sikkerheder under sikkerhedsretten  

Nationalbanken anmodes i henhold til afsnit 5 i "Generelle bestemmelser for pengepolitiske 

instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank" om at anmode VP 

Securities A/S om at registrere pant under sikkerhedsretten i kontohavers fondsaktiver i 

kontohavers sikkerhedsretsdepot for en belåningsværdi svarende til det nedenfor anførte beløb. 

Belåningsværdien registreres på kontohavers collateralliste. 

Hvis belåningsværdien af fondsaktiver i kontohaverens sikkerhedsretsdepot, hvori der ikke 

allerede er registreret pant under sikkerhedsretten, er mindre end det nedenfor anførte beløb, 

anmodes om, at der registreres pant for et beløb svarende til belåningsværdien af disse 

fondsaktiver. 

 

 

Beløb kr.:  ____________________________________________________________  

Kontohavers (afsenders) navn og BIC:  _____________________________________________  

Direkte telefonnr.:  ____________________________________________________________  

 

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Forpligtende underskrifter  

 



Danmarks Nationalbank 

Bank og Marked 

Havnegade 5 

1093 København K  

 

Telefaxnr. 33 63 71 17 

E-mailadresse: Kronosgroup@nationalbanken.dk 

 

 

Anmodning om frigivelse af reserverede sikkerheder under 

sikkerhedsretten  

Nationalbanken anmodes i henhold til afsnit 5 i "Generelle bestemmelser for pengepolitiske 

instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner i Danmarks Nationalbank om at frigive 

fondsaktiver, hvori der er registreret pant under sikkerhedsretten 1) i videst muligt omfang eller  

2) svarende til den nedenfor anførte belåningsværdi. Nedskrivningen registreres på kontohavers 

collateralliste.  

Sæt x * 

☐ Frigivelse i videst muligt omfang  ____________________________________________  

☐ Frigivelse svarende til belåningsværdi kr.  ____________________________________  

* skal altid udfyldes 

Hvis frigivelse svarende til en belåningsværdi er valgt, finder frigivelse ikke sted, såfremt en af 

følgende opgørelser bliver negativ: 

Opgørelse af den samlede belåningsværdi af kontohavers sikkerheder til brug for intradag lån 

fratrukket udestående intradag lån, og/eller 

Opgørelsen af den samlede belåningsværdi af kontohavers sikkerheder til brug for kreditline til 

Straksclearingen fratrukket udestående kreditline til Straksclearingen. 

 

 

Kontohavers (afsenders) navn og BIC:  _____________________________________________  

Direkte telefonnr.:  ____________________________________________________________  

 

Dato:  ________________________   ____________________________________________________  

 Forpligtende underskrifter  
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