Skjema for kontohold i Norges Bank (NBO)
Sentrale motparter (CCP)
Fylles ut av den sentrale motparten ved anmodning om åpning, endring eller avslutning av kontohold. Navnet på
den sentrale motparten og organisasjonsnummeret skal være i henhold til gjeldende firmaattest.
BIC skal være som tildelt av SWIFT

Navn på den sentrale motparten:
Organisasjonsnummer:
Sentral motparts BIC 1:
Regler for åpning og bruk av konto i Norges Bank fremgår av Vilkår for kontohold i Norges
Bank (NBO) – Sentrale motparter, 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

Åpning av konto2:

Ja

Nei

Endring av konto:

Ja

Nei

Avslutning av konto:

Ja

Nei

Dato for avslutning av konto3:

1

Sentral motpart som skal kunne sende og motta betalinger direkte gjennom den lukkede
brukergruppen i NBO (closed user group – CUG), må ha en «aktiv BIC». Andre sentrale motparter må
oppgi en «inaktiv BIC».
2
Ved anmodning om åpning av konto skal kopi av nødvendige tillatelser til å drive virksomhet som
sentral motpart vedlegges.
3
Sentral motpart må selv sørge for at kontoen har saldo null på avslutningsdatoen og at eventuelle
verdipapir som er pantsatt for lån i Norges Bank er frigitt fra pantekonto.

B. Verdipapiroppgjør
Punkt B må fylles ut

Vil den sentrale motparten bruke sin konto i Norges Bank
til oppgjør av avregninger fra VPS 4:

Ja

Nei

Dersom den sentrale motparten har svart Ja, aksepterer den sentrale motparten at
betalingsoppdrag fra VPS kan belastes og godskrives den sentrale motpartens kontoer i
Norges Bank.
Dersom den sentrale motparten har svart Nei, gjelder ikke punkt 3.3 i Vilkårene.

C. Informasjon til den sentrale motpartens revisor
Punkt C må fylles ut dersom Norges Bank skal kunne gi opplysninger om den sentrale motpartens kontohold i
Norges Bank direkte til den sentrale motpartens revisor

Den sentrale motparten gir samtykke til at Norges Bank kan gi taushetsbelagt informasjon om
den sentrale motpartens finansielle status i Norges Bank til den revisor som er oppført på
gjeldende firmaattest for den sentrale motparten:
Ja
Nei

D. Lån i Norges Bank
Punkt 1 må fylles ut

1. Ønsker den sentrale motparten
adgang til å oppta lån i Norges Bank:

Ja

Nei

Hvis Ja i punkt 1, må punktene 2 og 3, samt punkt E fylles ut

2. Vil den sentrale motparten benytte VPS
til å registrere pant for lån i Norges Bank:

Ja

Hvis Ja 5 i punkt 2, må underpunktene 2.1 og 2.2 fylles ut

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

4
5

VPS: Verdipapirsentralen ASA.
Norges Bank vil opprette pantekonto i VPS for dette formålet.

2

Nei

2.2 Oppgi pengekonto som skal godskrives
utbetaling av avdrag og forfall av
verdipapirer pantsatt i VPS
for lån i Norges Bank:
3. Vil den sentrale motparten benytte
verdipapirregister i utlandet for å registrere
pant for lån i Norges Bank:

Ja

Nei

Hvis Ja, oppgi hvilket verdipapirregister

-

Euroclear Bank SA/NV:

Ja

Nei

-

Clearstream Banking SA:

Ja

Nei

Hvis Ja i punkt 3, må den sentrale motparten inngå særskilt avtale med Norges Bank og verdipapirregisteret om
pantsettelsen

E. Pantsettelseserklæring - Sikkerhet for lån i Norges Bank
Den sentrale motpartens adgang til lån i Norges Bank reguleres av Vilkårene, herunder
forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. (låneforskriften) og
retningslinjer om sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank, fastsatt med hjemmel i
låneforskriften.
Norges Bank krever full sikkerhet for utlån. Den sentrale motparten 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.
Den sentrale motpartens maksimale lån i Norges Bank og Norges Banks maksimale krav mot
den sentrale motparten tilsvarer NOK 5 000 000 000.

F. Den sentrale motpartens forpliktelser
Ved utfylling og undertegning av dette skjemaet aksepterer den sentrale motparten de til en
hver tid gjeldende Vilkårene. Den sentrale motparten forplikter seg til å etterleve Vilkårene og
de endringene som kunngjøres. Vilkårene og endringer i Vilkårene er tilgjengelig på Norges
Banks internettsider.
Den sentrale motparten samtykker i at Norges Bank, uten hinder av taushetsplikten, kan varsle
aktører som sender betalingsoppdrag til Norges Bank på vegne av flere institusjoner, som
verdipapirregistre og andre sentrale motparter, om endringer i den sentrale motpartens
deltakelse i NBO. Det samme gjelder informasjon fra Norges Bank til et verdipapirregister
om saldo på den sentrale motpartens LOM-konto for verdipapiroppgjør.
Norges Bank kan også informere operatøren for et avregningssystem om oppsigelse,
suspensjon og begrensing av bankers låneadgang i Norges Bank.
3

Alle forhold i forbindelse med kontoholdet i Norges Bank, herunder pantsetting for lån,
reguleres av norsk rett. Ved avvik mellom teksten i dette skjemaet på norsk og på engelsk,
gjelder teksten på norsk.
Eventuelle søksmål fremmes for Oslo tingrett.
Undertegnede har fullmakt til å forplikte den sentrale motparten 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 utfylt og undertegnet med vedlegg i original
papirversjon.

Sted og dato

Navn på sentral motpart

Navn og tittel

Navn og tittel

……………………………………………

……………………………………………

Signatur

Signatur
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