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Pantavtal 
 
Pantgivare: XX-Bank (FO-nummer) 
 
Pant: 

1. Värdeandelskonto nr yyy för XX-Bank i Finlands Banks andelsregister och på detta 
konto innestående värdeandelar och de medel som inflyter av avkastning eller vid 
förfall av värdeandelar och som förvaras på Euroclear Finland Ab:s  betalnings-
förmedlingskonto i Finlands Bank avskilda för pantgivarens räkning.  
 

2. Pantgivarens inlåning med fast löptid i Finlands Bank i form av penningpolitiska 
transaktioner.   
 

3. Värdepapper som för pantgivarens räkning förvaras hos utländska 
värdepapperscentraler och som har överförts till Finlands Bank som säkerhet eller som 
lämnas till Finlands Bank via gränsöverskridande trepartshantering av säkerheter. 

 
Skuldbelopp: 
  

1. Intradagskredit i euro för XX-Bank i TARGET2- Suomen Pankki. 
 

2. Likviditetskrediter för XX-Bank.   
 

3. Summan av de penningpolitiska transaktionerna i form av lån mot säkerhet vid var 
tid och marginalkravet för repor i form av penningpolitiska transaktioner. 
 

Panttagare: Finlands Bank 
 
Pantsättningsvillkor: 
  

Pantsättningen registreras på värdeandelskontot. 
  
Pantgivaren meddelar Finlands Bank separat vilka av dess insättningar i form av 
penningpolitiska transaktioner som pantsätts hos Finlands Bank. 
 
Finlands Bank fastställer belåningsvärdet för säkerheterna enligt de 
riskhanteringsmetoder som Eurosystemet vid var tid har beslutat om.  
 
Finlands Bank har inte rätt att i andra hand pantsätta den pant som lämnats som säkerhet. 
På panter som finns utanför Finland tillämpas de villkor som gäller för upplåtelse av 
bindande panträtt enligt lagstiftningen i det aktuella landet. 
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Räntor och annan avkastning på säkerheter liksom förfall av säkerheter omfattas av 
pantsättningen. Finlands Bank erlägger dessa betalningar till pantgivaren, om de övriga 
säkerheterna täcker skuldbeloppet. 

 
Realisering av pant: 
  

Om XX-Bank i något avseende inte fullgör den förpliktelse som panten utgör säkerhet för, 
har Finlands Bank rätt att utan att höra pantgivaren och utan att utverka dom eller beslut 
omedelbart realisera panten på ett ändamålsenligt sätt som tillvaratar parternas 
intressen. 

 
Finlands Bank kan i stället för att sälja de pantsatta värdepapperen få äganderätt till dem 
och kvitta deras värde mot den förfallna skulden. Finlands Bank värderar de övertagna 
värdepapperen enligt det verkliga värdet vid tidpunkten för övertagandet.  
 
Finlands Bank har på grundval av pantsättningen rätt att få de pantsatta penningmedlen 
överförda i sin besittning eller kvitta deras belopp mot skulden. 

 
Panter som finns utanför Finland realiseras enligt förfaranden som tillämpas i det aktuella 
landet.   
 
Finlands Bank har rätt att använda de ur panten realiserade medlen för att täcka 
förpliktelser som inte fullgjorts. Om realiseringen av panten avkastar mera än vad XX-
Banks åtaganden enligt detta avtal förutsätter, återlämnar Finlands Bank överskottet till 
XX-Bank. 
 
Om det finns flera panter, har Finlands Bank rätt att bestämma i vilken ordningsföljd de 
skall realiseras och tas i anspråk för fullgörande av förpliktelserna. 
 
Finlands Bank skall genast meddela om realisering av panten och om möjligt före 
realiseringen skriftligt underrätta pantgivaren om åtgärden till den adress pantgivaren 
lämnat. 

  



 Avtal   3 (3) 
      

    
   
    
     
    
   
   

 
 

 
Force majeure: 
 

Avtalsparterna svarar inte för skada förorsakad av annan myndighets åtgärder, krig eller 
krigshot, uppror eller upplopp, störningar i den automatiska databehandlingen eller data-
överföringen, post- och teletrafiken eller eldistributionen vilka uppkommit utan 
avtalsparternas förvållan och vilka i väsentlig grad påverkar deras verksamhet, av avbrott 
eller försening i avtalsparternas verksamhet eller åtgärder på grund av eldsvåda eller 
jämförbar olyckshändelse, av stridsåtgärd på arbetsmarknaden som i väsentlig grad 
påverkar avtalsparternas verksamhet, inte ens då sådan berör endast en del av 
avtalsparternas personal eller av annat med dessa jämförbart oöverstigligt hinder eller av 
motsvarande omständighet som i oskälig grad försvårar avtalsparternas verksamhet. 

 
Pantförklaring:  
 

Till säkerhet för sin skuld enligt ovan, för den initiala säkerhetsmarginalen, för upplupen 
ränta och för eventuella indrivningskostnader pantförskriver XX-Bank ovan nämnda pant 
till Finlands Bank.  
 
Pantgivaren förbinder sig att sörja för att skuldbeloppet och/eller intradagskreditlimiten 
för kontot i TARGET2–Suomen Pankki vid var tid täcks av säkerheter. Pantgivaren 
förbinder sig att iaktta de regler om säkerheter ställda av Finlands Bank och om 
hanteringen av säkerheterna som gäller vid var tid. 
 

Tillämplig lag:  
 

På detta avtal tillämpas Finlands lag. 
 
På pantsättning av utländska värdepapper tillämpas de bestämmelser om upplåtelse av 
panträtt och realisering av säkerheter som gäller enligt lagstiftningen i det aktuella landet. 
 
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten.  

 
[datering och underskrifter] 
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