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 S-lån skal bare gis i situasjoner der den finansielle stabiliteten kan være truet uten 

slik støtte. 
 S-lån kan bare gis til banker som anses som solvente. 
 S-lån skal bare ytes mot betryggende sikkerhet. Verdipapirer som ikke oppfyller 

kravene for å kunne brukes som pant i de ordinære lånene, kan godtas som 
sikkerhet for S-lån. Om nødvendig skal utradisjonelt pant som for eksempel deler 
av en banks utlånsportefølje også kunne godtas som sikkerhet. 

 Norges Bank skal unngå å be om statsgaranti i forbindelse med S-lån.   
 S-lånsrenten skal settes over normal markedsrente. Det gir en bank som har 

mottatt S-lån, et klart insentiv til å erstatte S-lånet med finansiering i markedet.   
 Dersom Finanstilsynet anser banken som søker S-lån som kriserammet, skal 

søknaden avslås. Først etter vedtak om intern oppkapitalisering skal banken 
anses som solvent og kan da eventuelt innvilges S-lån. 

 Om en bank som er under krisehåndtering, søker om S-lån, skal det anses at den 
finansielle stabiliteten høyst sannsynlig kan være truet uten slik støtte. Så snart det 
er fattet vedtak om intern oppkapitalisering av banken, skal den anses som 
solvent, og banken kan motta S-lån, jfr. punktet over. 

 Hvis en bank som ikke er kriserammet, men likevel har svak kapitaldekning, søker 
om S-lån, skal S-lån bare innvilges dersom banken presenterer en plan for 
oppkapitalisering som Norges Bank anser som tilstrekkelig. 

 Dersom en bank med god soliditet likevel søker om S-lån, eksempelvis på grunn 
av operasjonelle problemer, må vilkårene i en eventuell avtale om S-lån 
koordineres med tiltak Finanstilsynet har truffet eller planlegger å treffe overfor 
banken. 

 Vedtak om å innvilge S-lån skal offentliggjøres. 
 Dersom en utenlandsk bank med filial i Norge søker om S-lån i norske kroner, skal 

sentralbanken i bankens hjemland behandle søknaden og eventuelt gi S-lån.  
 
 


