
Skjema for kontohold i Norges Bank - Banker 

Fylles ut av banken ved anmodning om åpning, endring eller avslutning av kontohold i Norges Bank (NBO1). 
Navnet på banken og organisasjonsnummeret skal være i henhold til gjeldende firmaattest. 

Bankregisternummeret skal være som tildelt av Finans Norge ved Bits AS. BIC skal være som tildelt av SWIFT 

Navn på banken: 

Organisasjonsnummer: 

Bankregisternummer:  

Bankens BIC (Bank Identifier Code)2: 

Regler for åpning og bruk av konto i Norges Bank fremgår av Vilkår for kontohold i Norges 
Bank – Banker, heretter betegnet Vilkårene. Vilkårene er tilgjengelig på Norges Banks 
internettside; https://www.norges-bank.no/NBO. Norges Bank kan endre Vilkårene, se 
Vilkårenes punkt 1. 

A. Åpning, endring eller avslutning av konto

Punkt A må fylles ut 

1. Ordinær konto (oppgjørskonto)

Ja        Nei   Åpning av ordinær konto3:

Endring av ordinær konto:

Avslutning av ordinær konto:

Ja        Nei   

Dato for avslutning av ordinær konto4: 

1  NBO: Norges Banks oppgjørssystem.
2 Bank som skal kunne sende og motta betalinger direkte gjennom den lukkede brukergruppen i   
NBO (closed user group - CUG), må ha en «aktiv BIC». Andre banker må ha en «inaktiv BIC».
3 Ved anmodning om åpning av konto skal kopi av nødvendige tillatelser til å drive bankvirksomhet 
vedlegges. 
4 Banken må selv sørge for at kontoen har saldo null på avslutningsdatoen og at eventuelle 
verdipapirer som er pantsatt for lån i Norges Bank, er frigitt fra pantekonto. 

Ja Nei
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2. Beredskapskonto5 (alternativ til Ordinær konto i punkt 1)

Ja  Nei   

Ja        Nei   

Opprettelse av beredskapskonto:

Aktivering av beredskapskonto6:

Deaktivering av beredskapskonto: Ja        Nei   

Ønsket dato for endring: 

Ved anmodning om opprettelse av beredskapskonto skal punktene B, C, D og E nedenfor ikke fylles ut 

B. Deltakelse i betalingsoppgjør

Punkt B må fylles ut for ordinær konto eller ved aktivering av beredskapskonto 

Bankens konto i Norges Bank (NBO) vil bli benyttet til følgende betalingsoppgjør: 

 Nei   

 Nei   

CLS Bank (Continuous Linked Settlement):
     

 Nei 

Hvis banken har svart Ja i minst ett av punktene 1, 2 eller 3, aksepterer banken at slike 
betalingsoppdrag kan belastes og godskrives bankens kontoer i Norges Bank. 

5 Se bestemmelser om beredskapskonto i Vilkårene, punkt 4.1. 
6 Bank som ønsker å aktivere sin beredskapskonto, skal vedlegge en begrunnelse for hvorfor 
beredskapskontoen ønskes aktivert, samt en kort vurdering av bankens likviditetssituasjon, 
herunder forholdet til sin ordinære oppgjørsbank. For å kunne disponere en aktivert 
beredskapskonto må banken ha etablert testnøkler med Norges Bank. 
7 Euronext VPS: Verdipapirsentralen ASA. 

3. Oppgjør av betalinger til og fra
Ja       

C. Informasjon til bankens revisor

Punkt C må fylles ut for ordinær konto og ved aktivering av beredskapskonto for at Norges Bank skal kunne gi 
opplysninger om bankens kontohold i Norges Bank direkte til bankens revisor 

Banken gir samtykke til at Norges Bank kan gi taushetsbelagt informasjon om bankens 
finansielle status i Norges Bank til den revisor som er oppført på gjeldende firmaattest for 
banken: 

Ja        Nei   

1. Oppgjør av avregninger og bruttoppdrag fra NICS:          Ja       

2. Oppgjør av avregninger fra Euronext VPS7 (verdipapiroppgjør):    Ja
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D. Lån i Norges Bank

Punkt 1 må fylles ut for ordinær konto og ved aktivering av beredskapskonto 

1. Ønsker banken adgang til å oppta lån i Norges Bank: Ja  Nei 

Hvis Ja, må punktene 2, 3, 4 og 5 samt punkt E fylles ut 

2. Vil banken benytte Euronext VPS for å registrere pant
for lån i Norges Bank: Ja  Nei 

Hvis Ja, må underpunktene 2.1 og 2.2 fylles ut 

2.1 Oppgi pengekonto som skal godskrives utbetaling  
av renter av verdipapirer pantsatt i Euronext 
VPS for lån i Norges Bank: 

2.2 Oppgi pengekonto som skal godskrives utbetaling  
av avdrag og forfall av verdipapirer pantsatt i 
Euronext VPS for lån i Norges Bank:  

3. Vil banken benytte en forvalter til å administrere
pantsettelsen i Euronext VPS for lån i Norges Bank: Ja        Nei   

Hvis Ja, må underpunktene 3.1 og 3.2 fylles ut 

3.1 Banken gir følgende forvalter8 fullmakt
til å administrere bankens pantsettelse i 
Euronext VPS for lån i Norges Bank: 

3.2 Kontonummer i Euronext VPS hvor  
forvalter skal registrere bankens pant9:  

4. Vil banken benytte verdipapirregister
Ja        Nei   i utlandet for å registrere pant for lån i Norges Bank:

Hvis Ja, hvilket verdipapirregister vil bli benyttet:

Ja        Nei Euroclear Bank SA/NV: 

Clearstream Banking SA: Ja        Nei   

Hvis Ja, må banken inngå særskilte avtaler med Norges Bank og verdipapirregisteret

8 I tillegg til navn på forvalter må det opplyses om dennes registernummer (5 siffer) i 
Euronext VPS. 
9 Fylles ut dersom banken allerede har pantekonto i Euronext VPS. Hvis ikke, vil Norges 
Bank opprette pantekonto i Euronext VPS for dette formålet.   
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5. Ønsker banken å delta i Scandinavian Cash Pool
(innskudd som sikkerhet for lån mellom Danmarks
Nationalbank, Sveriges riksbank og Norges Bank):

Ja Nei 

Hvis Ja, må banken inngå særskilte avtaler med Danmarks Nationalbank og/eller Sveriges riksbank

E. Pantsettelseserklæring - Sikkerhet for lån i Norges Bank

Et maksimumsbeløp for lån må angis hvis banken ønsker å kunne oppta lån i Norges Bank 

Bankens adgang til lån i Norges Bank reguleres i Vilkårene, herunder forskrift om adgang til 
lån og innskudd i Norges Bank (låneforskriften) og retningslinjer for sikkerhetsstillelse for lån 
i Norges Bank, fastsatt med hjemmel i låneforskriften. 

Norges Bank krever full sikkerhet for utlån. Banken er innforstått med at pant for lån i Norges 
Bank, herunder midler som er utbetalt ved avdrag, uttrekning eller forfall av pantsatt 
verdipapir, skal benyttes som sikkerhet for Norges Banks nåværende og fremtidige krav på 
tilbakebetaling av hovedstol, renter, forsinkelsesrenter, gebyrer, eventuelle kostnader knyttet 
til rettslig forfølgning og kostnader knyttet til realisasjon av pantet. 

Bankens maksimale lån i Norges Bank og Norges Banks maksimale krav mot banken settes 
til følgende (normalt 5, 50 eller 500 milliarder kroner i henhold til bankens tilhørighet i NBO 
prisgruppe B, A2 eller A1): 

NOK 5 milliarder  NOK 50 milliarder NOK 500 milliarder 

Ved behov kan en annen beløpsgrense avtales mellom banken og Norges Bank. 

Vil banken benytte en agent for å administrere pantsettelsen i 
verdipapirregister i utlandet for lån i Norges Bank:

Hvis Ja, må neste punkt fylles ut

Banken vil bruke følgende agent for å administrere 
pantsettelsen i utenlandsk verdipapirregister: 

Ja        Nei   

F. Bankens forpliktelser

Ved utfylling og undertegning av dette skjemaet aksepterer banken de til enhver tid 
gjeldende Vilkårene. Banken forplikter seg til å etterleve gjeldende Vilkår og de endringene i 
Vilkårene som kunngjøres. Vilkårene og endringer er tilgjengelig på Norges Banks 
internettsider.  

Banken samtykker i at Norges Bank, uten hinder av taushetsplikten, kan varsle aktører som 
sender betalingsoppdrag til Norges Bank på vegne av flere institusjoner, som NICS og 
Euronext VPS, om endringer i bankens deltakelse i NBO. Det samme gjelder informasjon til 
Euronext VPS om bankens saldo på sin LOM-konto for verdipapiroppgjør. 
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Navn og tittel 

…………………………………… …………………………………… 
Signatur Signatur 

Dersom én eller flere deltakere mangler dekning for sin betalingsposisjon i en avregning 
som skal gjøres opp i NBO, kan Norges Bank informere operatøren for 
avregningssystemet om hvilke banker som mangler dekning. Norges Bank kan også 
informere operatøren for et avregningssystem om oppsigelse, suspensjon og begrensing av 
bankens låneadgang. 

Alle forhold i forbindelse med kontoholdet i Norges Bank reguleres av norsk rett. Ved 
avvik mellom teksten på norsk og på engelsk, gjelder teksten på norsk. 

Eventuelle søksmål fremmes for Oslo tingrett. 

Undertegnede har fullmakt til å forplikte banken i henhold til gjeldende firmaattest eller 
særskilt fullmakt. Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon for de personer som undertegner, 
og eventuell bekreftet kopi av særskilt fullmakt, vedlegges. Norges Bank skal motta dette 
skjemaet i utfylt stand og undertegnet i original på papir. 

Sted og dato 

Bankens navn

Navn og tittel 
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