
Clearingmedlem (“Medlemmet”)  KUNDEAVTALE A 
Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing 
AB (“Clearinghuset”) 

       

Kontofører  Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og 
Clearingkonto. Sikkerhet skal gis til Medlemmet for Integrert Handels- og 
Clearingkontoer.        

   

 Kunde 
Selskap/Etternavn og fornavn Organisasjonsnr./Personnr. 

            
Postadresse (gate, postboks) Telefon (dagtid) inkl. områdekode 

            
By (Postkode og bostedsland) Telefon (hjem) inkl. områdekode 

            
Kontonummer hos NASDAQ OMX Clearing AB Transaksjonskonto hos Medlemmet 

            
ID-kode for handelsrapportering /Legal Entity Identifier (LEI) (bare for juridiske enheter) 

      
 Pantsettelse til Medlemmet 
Pantsatt konto hos Medlemmet Pantsatt verdipapirkonto hos 

Medlemmet 
Pantsatt konto hos sentralt verdipapirregister (CSD) 
CSD/Kontonr. 

                  
 Kundeavtalen utgjør en del av Clearingreglene. Uttrykk definert i 
Clearingreglene har samme betydning i Kundeavtalen som i Clearingreglene. 
Clearingreglene kan innhentes fra Medlemmet på forespørsel. 
Clearingreglene er også tilgjengelige på Clearinghusets internettside 
(www.nasdaqomx.com). 

 PANTSETTELSE TIL MEDLEMMER (hvis relevant) 
Alle finansielle instrumenter som til enhver tid kan registreres på den ovenfor 
angitte verdipapirkontoen hos Medlemmet, alle finansielle instrumenter som 
til enhver tid kan registreres på den ovenfor angitte kontoen til CSD og hele 
beholdningen på den ovenfor angitte kontoen hos Medlemmet pantsettes 
herved til fordel for Medlemmet i henhold til vilkårene på neste side. 
 
GENERELL PANTSETTELSE 
Samtlige av Kundens krav mot Clearinghuset som er et resultat av Kontrakter 
som registreres eller kan komme til å bli registrert på den ovenfor angitte 
Integrert Handels- og Clearingkonto hos Clearinghuset pantsettes herved på 
første prioritet til Clearinghuset og på andre prioritet til Medlemmet i henhold 
til vilkårene på neste side. 
 
AKSEPT, M.M. 
Kunden aksepterer herved å være bundet av og forpliktet overfor både 
Clearinghuset og Medlemmet av de til enhver tid gjeldende Clearingreglene i 
tillegg til vilkårene som følger av denne Kundeavtalen sammen med vilkårene 
som følger av neste side og relevante tilleggsbestemmelser fra Medlemmet. 

Kunden gjøres oppmerksom på at Clearingreglene inneholder bestemmelser 
som begrenser Clearinghusets ansvar, gir Clearinghuset retten til å iverksette 
ekstraordinære tiltak i visse situasjoner for å opprettholde velfungerende 
clearingaktiviteter og som gir Clearinghuset retten til å gjøre endringer i 
Clearingreglene som vil gjelde for Kontrakter som allerede er inngått. 
Clearingreglene inneholder også bestemmelser om avgifter og erstatning ved 
forsinket Oppgjør og Levering. I tillegg gjøres Kunden oppmerksom på at 
Clearinghuset i henhold til Clearingreglene ikke er ansvarlig for direkte eller 
indirekte tap relatert til bruk av markedsinformasjon fra Clearinghuset. 

Kunden er innforstått med at visse Instrumenter innehar spesielle egenskaper 
og at handel i slike Instrumenter kan innebære særskilt risiko. Kunden 
godkjenner at denne Kundeavtalen videresendes til Clearinghuset og 
godkjenner at nødvendig informasjon oppgis fra Medlemmet til Clearinghuset 
ved kontroll fra Clearinghuset. 

Denne Kundeavtalen er en oversettelse av den engelske originalen. I tilfelle 
av motstrid mellom denne Kundeavtalen og den engelske originalen, skal den 
engelske originalen ha forrang. 

OPPNEVNELSE 
 

Kunden oppnevner herved Medlemmet, etter instruksjoner fra Kunden i hvert 
enkelt tilfelle og i samsvar med de til enhver tid gjeldende Clearingreglene, 
med hensyn til eventuelle tilleggsbestemmelser utstedt av Medlemmet, til å 
gjennomføre Transaksjoner i Clearinghusets Instrumenter og utføre de 
oppgaver som kreves av Handelskontoholdere og i henhold til 
Clearingreglene. Oppnevnelsen er også underlagt vilkårene i denne 
Kundeavtalen, inkludert vilkårene på neste side. Oppnevnelsen innebærer at 
Medlemmet skal representere Kunden i handler med Clearinghuset. Kunden 
har likevel de rettigheter og forpliktelser overfor Clearinghuset som om 
Medlemmets handler hadde vært foretatt av Kunden selv. 
 
SIKKERHET 
Clearinghuset er, i form av å være en clearingorganisasjon, lovpålagt å sørge 
for at det stilles sikkerhet for Kundens forpliktelser overfor Clearinghuset og 
at sikkerheten opprettholdes så lenge forpliktelsene består.  

Kunden skal stille sikkerhet til fordel for Medlemmet for Kundens forpliktelser 
under Kontrakt på ovenstående Integrert Handels- og Clearingkonto (såkalt 
indirekte sikkerhetsstillelse). Sikkerhet kan stilles på enhver måte beskrevet i 
Clearingreglenes til enhver tid gjeldende Sikkerhetsliste. 

Dersom sikkerhet stilles ved pantsettelse av eiendom og slik pantsettelse til 
fordel for Medlemmet ikke har skjedd på en annen måte, f.eks. under 
særskilte pantedokumenter eller depotavtaler, skal alternativet Pant til 
Medlemmer brukes. 

 

 

 Kundens underskrift 
Sted, dato Underskrift (firmategner) og navn i blokkbokstaver 

       

 

 Medlemmets notater 
Kopi til Clearinghuset, dato Verdipapirkonto hos Medlemmet, som dette dokumentet relaterer seg til 

            
Medlemmets kopi 



 
Vilkår 

1. 
Instruksjoner fra Kunden til Medlemmet om å gjennomføre Transaksjoner i 
Clearinghusets Instrumenter skal utføres i henhold til de til enhver tid 
gjeldende Clearingreglene og tilleggsbestemmelser utstedt av Medlemmet 
samt Medlemmets til enhver tid gjeldende rutiner og vilkår for handel i 
finansielle instrumenter. Endringer i Clearingreglene skal opplyses til Kunden 
gjennom Medlemmet dersom Clearinghuset mener det er nødvendig.  

2.  
Kontonummeret hos Clearinghuset som Medlemmet skal bruke når det 
representerer Kunden overfor Clearinghuset under denne Kundeavtalen er det 
som følger av forrige side. 

3. 
Avgifter for Transaksjoner i Clearinghusets Instrumenter og for Medlemmets 
assistanse i slike transaksjoner skal betales i henhold til Clearinghusets og 
Medlemmets til enhver tid gjeldende regelverk. 
4. 
Når det kreves av Medlemmet skal sikkerhet stilles ved tidspunktet for 
Transaksjonen eller ved forespørsel om Registrering.  
Medlemmet skal, med mindre det anses unødvendig eller andre rutiner har blitt 
avtalt, informere Kunden om det første sikkerhetskravet for den relevante 
Kontrakten som følge av Registrering og skal notifisere Kunden minst ukentlig 
om av Clearinghusets seneste oppgitte Sikkerhetskravet for kontoen dersom 
verdien er negativ. 
5. 
Medlemmet autoriseres herved ugjenkallelig til å debitere eller kreditere 
transaksjonskontoen på den relevante Oppgjørsdagen som resultat av 
Registrerte Kontrakter på slik konto. 
Kunden skal sørge for at det er tilstrekkelige midler tilgjengelig på 
transaksjonskontoen på Oppgjørsdag. 

6. 
Den generelle pantsettelsen under denne Kundeavtalen gjelder først alle 
Kundens forpliktelser overfor Clearinghuset under registrerte Kontrakter på 
kontoen hos Clearinghuset oppgitt på den foregående siden og deretter for 
forpliktelser under Kontrakter som er registrerte på Kundens andre kontoer 
åpnet hos Clearinghuset gjennom Medlemmet. Den generelle pantsettelsen 
skal ikke utnyttes slik at kravene i artikkel 39 i EMIR tilsidesettes. 
7. 
Eiendom Kunden har pantsatt til Medlemmet under denne avtalen skal utgjøre 
sikkerhet for Kundens forpliktelser til å holde Medlemmet skadesløs for enhver 
sum Medlemmet kan bli ansvarlig for å betale til Clearinghuset etter de til 
enhver tid gjeldende Clearingreglene som følge av registrerte Kontrakter på 
Kundens konto hos Clearinghuset.  
Medlemmet har rett til å trekke betaling fra pantsatt eiendom for kostnader og 
tjenester tilknyttet overtakelsen, vedlikeholdet, ivaretakelsen og salget av den 
pantsatte eiendommen.  
Avkastning og andre rettigheter som utledes av pantsatt eiendom skal dekkes 
av pantet og utgjøre pantsatt eiendom. 

8. 
Medlemmet har rett til å overføre pantsatte finansielle instrumenter eller 
kontanter til de pantsatte verdipapirkontoene, pantsatte kontoer eller pantsatte 
kontoer hos CSD, oppgitt på den foregående siden, hvor Medlemmet har 
mulighet til å foreta registreringshandlinger eller lignende fra Kundens andre 
verdipapirkontoer eller kontoer hos Medlemmet samt enhver konto som 
Kunden har hos CSD. Slik overføring kan likevel bare skje hvor det ikke gjelder 
noen restriksjoner på Kundens rettigheter til å bruke de finansielle 
instrumentene eller kontantene i relasjon til andre personer enn Medlemmet 
eller der hvor en overføring ikke er forbudt under relevant lovgivning. 

9. 
Medlemmet skal oppbevare pantsatt eiendom trygt og skal holde pantsatte 
finansielle instrumenter adskilt fra egne eiendeler. Medlemmet og Kunden kan 
likevel inngå en egen avtale om at Medlemmet kan bruke Kundens pantsatte 
finansielle instrumenter eller, mot en avgift, utføre forvaltningshandlinger for 
pantsatt eiendom. 

10. 
Medlemmet skal opptre aktverdig og, hvor det er mulig og etter Medlemmets 
oppfatning kan skje uten ulempe for Medlemmet, varsle pantsetteren før 
realisering av pantsatt eiendom. Medlemmet bestemmer rekkefølgen for 
realisering av pantsatt eiendom. Pantsatte verdipapirer kan dermed bli solgt i 
en annen rekkefølge enn på den handelsplass hvor sikkerheten handles. Hvis 
pantet består av midler på en konto hos Medlemmet, har Medlemmet rett til å 
umiddelbart gjennomføre betaling av forfalt beløp ved trekk fra denne kontoen.  

11. 
Clearinghuset skal, i den grad det er mulig, benytte seg av den generelle 
sikkerheten stilt til fordel for Clearinghuset før det realiserer annen sikkerhet 
eller før det påfører Medlemmet noen betalingsforpliktelser. 

 

 

 

 

12. 
Medlemmet eller den Medlemmet utpeker er herved bemyndiget til å signere 
på vegne av Kunden for å realisere pantsatt eiendom eller for å beskytte eller 
utøve sine rettigheter tilknyttet slik pantsatt eiendom. Slik fullmakt kan ikke 
trekkes tilbake av Kunden så lenge pantet består. 
 
13. 
Alle finansielle instrumenter som Kunden overfører til verdipapirkontoen 
oppgitt på foregående side eller som er registrert på kontoen hos CSD oppgitt 
på foregående side skal være leveringsdyktige og fritt omsettelige. 
Kunden skal ikke avhende finansielle instrumenter eller kontanter som er 
pantsatt under denne avtalen uten forutgående samtykke fra Medlemmet i 
hvert enkelt tilfelle. 

14. 
Kunden skal holde Medlemmet skadesløs for alle forpliktelser, krav, utgifter 
eller kostnader som påløper for Medlemmet enten som resultat av, eller i 
forbindelse med, denne Kundeavtalen eller andre handlinger foretatt av 
Medlemmet under denne avtalen, eller som et resultat av Kundens brudd på 
bestemmelser i Clearingreglene eller i denne Kundeavtalen. 

15. 
Som sikkerhet for Medlemmets krav mot Kunden (f.eks. hvor Kunden ikke har 
stilt tilstrekkelig sikkerhet for en Kontrakt som er registrert på Kundens konto), 
har Medlemmet rett til, uten å konsultere Kunden på forhånd og i tillegg til 
realisering av pantsatt eiendom, å lukke Kundekontrakter og foreta andre 
handlinger for å rette opp sikkerhetsbristen i den grad Medlemmet anser det 
nødvendig for å holde Medlemmet skadesløs. Medlemmet har på vegne av 
Kunden blant annet rett til å selge og kjøpe Kontrakter og avslutte Kontrakter 
før utløp. 

16. 
Medlemmet er ikke ansvarlig for Clearinghusets forpliktelser overfor Kunden 
som er et resultat av registrerte Kontrakter på Kundens konto hos 
Clearinghuset.  

17. 
Dersom Medlemmet og Kunden avtaler tilleggsbestemmelser til denne 
Kundeavtalen, skal ikke slike tilleggsbestemmelser begrense Kundens 
forpliktelser overfor Clearinghuset etter denne Kundeavtalen eller de til enhver 
tid gjeldende Clearingreglene. 
18. 
Medlemmet er ikke ansvarlig for skade som følger av svensk eller utenlandsk 
lovgivning, avgjørelser fra svenske eller utenlandske myndighetsorganer, 
krigshandlinger, strømavbrudd, telekommunikasjonsbrudd, brann, vannskade, 
streik, blokader, boikotter, lockouts eller andre lignende hendelser. 
Reservasjonene angående streik, blokader, boikotter og lockouts gjelder selv 
om Medlemmet selv utsettes for eller selv forårsaker slike handlinger.  
Skade som oppstår i andre situasjoner er Medlemmet ikke ansvarlig for 
dersom Medlemmet har opptrådt med normal aktsomhet. Medlemmet er ikke 
under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte skade.  
Medlemmet er ikke ansvarlig for skade som påføres av parter som Medlemmet 
har benyttet for å utøve tjenester dersom Medlemmet har utvist normal 
aktsomhet ved ansettelsen av slike parter eller der hvor parten ble henvist til 
Medlemmet av Kunden. Medlemmet er ikke ansvarlig for skade påført Kunden 
eller tredjeparter som resultat av disposisjonsbegrensninger som er 
anvendelige overfor Medlemmet for slike finansielle instrumenter.   
Dersom Medlemmet helt eller delvis forhindres i å utføre en kjøps- eller 
slagsordre for finansielle instrumenter som et resultat av hendelser i første 
avsnitt, skal utførelsen utsettes til årsaken for forsinkelsen er borte. Dersom 
Medlemmet som et resultat av slike omstendigheter er forhindret fra å foreta 
eller motta betaling, påløper det ikke forsinkelsesrente for verken Medlemmet 
eller Kunden. 
19. 
Fortolkningen og bruken av denne Kundeavtalen er regulert av svensk rett. 
Enhver tvist mellom Kunden og Medlemmet som springer ut av denne 
Kundeavtalen skal avgjøres av en svensk domstol med Stockholm Tingrett 
som avtalt verneting i første instans. 
Dersom det oppstår en tvist mellom en Kunde som bor i et annet land enn 
Sverige og Medlemmet er autorisert i dette landet eller tilbyr sine tjenester der 
gjennom en filial, kan tvisten avgjøres av en domstol i det landet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clearingmedlemmet (“Medlemmet”)  KUNDEAVTALE A 
Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing 
AB (“Clearinghuset”) 

       

Kontofører  
 
 
 

Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og 
Clearingkonto. Sikkerhet skal gis til Medlemmet for Integrert Handels- og 
Clearingkontoer.       

  

 Kunde 
Selskap/Etternavn og fornavn Organisasjonsnr./Personnr. 

            
Postadresse (gate, postboks) Telefon (dagtid) inkl. områdekode 

            
By (Postkode og bostedsland) Telefon (hjem) inkl. områdekode 

            
Kontonummer hos NASDAQ OMX Clearing AB Transaksjonskonto hos Medlemmet 

            
ID-kode for handelsrapportering /Legal Entity Identifier (LEI) (bare for juridiske enheter) 

      
 Pantsettelse til Medlemmet 
Pantsatt konto hos Medlemmet Pantsatt verdipapirkonto hos 

Medlemmet 
Pantsatt konto hos sentralt verdipapirregister (CSD) 
CSD/Kontonr. 

                  
Kundeavtalen utgjør en del av Clearingreglene. Uttrykk definert i 
Clearingreglene har samme betydning i Kundeavtalen som i Clearingreglene. 
Clearingreglene kan innhentes fra Medlemmet på forespørsel. 
Clearingreglene er også tilgjengelige på Clearinghusets internettside 
(www.nasdaqomx.com). 

 PANTSETTELSE TIL MEDLEMMER (hvis relevant) 
Alle finansielle instrumenter som til enhver tid kan registreres på den ovenfor 
angitte verdipapirkontoen hos Medlemmet, alle finansielle instrumenter som til 
enhver tid kan registreres på den ovenfor angitte kontoen til CSD og hele 
beholdningen på den ovenfor angitte kontoen hos Medlemmet pantsettes 
herved til fordel for Medlemmet i henhold til vilkårene på neste side. 
 
GENERELL PANTSETTELSE 
Samtlige av Kundens krav mot Clearinghuset som er et resultat av Kontrakter 
som registreres eller kan komme til å bli registrert på den ovenfor angitte 
Integrert Handels- og Clearingkonto hos Clearinghuset pantsettes herved på 
første prioritet til Clearinghuset og på andre prioritet til Medlemmet i henhold til 
vilkårene på neste side. 
 
AKSEPT, M.M. 
Kunden aksepterer herved å være bundet av og forpliktet overfor både 
Clearinghuset og Medlemmet av de til enhver tid gjeldende Clearingreglene i 
tillegg til vilkårene som følger av denne Kundeavtalen sammen med vilkårene 
som følger av neste side og relevante tilleggsbestemmelser fra Medlemmet. 

Kunden gjøres oppmerksom på at Clearingreglene inneholder bestemmelser 
som begrenser Clearinghusets ansvar, gir Clearinghuset retten til å iverksette 
ekstraordinære tiltak i visse situasjoner for å opprettholde velfungerende 
clearingaktiviteter og som gir Clearinghuset retten til å gjøre endringer i 
Clearingreglene som vil gjelde for Kontrakter som allerede er inngått. 
Clearingreglene inneholder også bestemmelser om avgifter og erstatning ved 
forsinket Oppgjør og Levering. I tillegg gjøres Kunden oppmerksom på at 
Clearinghuset i henhold til Clearingreglene ikke er ansvarlig for direkte eller 
indirekte tap relatert til bruk av markedsinformasjon fra Clearinghuset. 

Kunden er innforstått med at visse Instrumenter innehar spesielle egenskaper 
og at handel i slike Instrumenter kan innebære særskilt risiko. Kunden 
godkjenner at denne Kundeavtalen videresendes til Clearinghuset og 
godkjenner at nødvendig informasjon oppgis fra Medlemmet til Clearinghuset 
ved kontroll fra Clearinghuset. 

Denne Kundeavtalen er en oversettelse av den engelske originalen. I tilfelle av 
motstrid mellom denne Kundeavtalen og den engelske originalen, skal den 
engelske originalen ha forrang. 

OPPNEVNELSE 
 

Kunden oppnevner herved Medlemmet, etter instruksjoner fra Kunden i hvert 
enkelt tilfelle og i samsvar med de til enhver tid gjeldende Clearingreglene, 
med hensyn til eventuelle tilleggsbestemmelser utstedt av Medlemmet, til å 
gjennomføre Transaksjoner i Clearinghusets Instrumenter og utføre de 
oppgaver som kreves av Handelskontoholdere og i henhold til 
Clearingreglene. Oppnevnelsen er også underlagt vilkårene i denne 
Kundeavtalen, inkludert vilkårene på neste side. Oppnevnelsen innebærer at 
Medlemmet skal representere Kunden i handler med Clearinghuset. Kunden 
har likevel de rettigheter og forpliktelser overfor Clearinghuset som om 
Medlemmets handler hadde vært foretatt av Kunden selv. 
 
SIKKERHET 
Clearinghuset er, i form av å være en clearingorganisasjon, lovpålagt å sørge 
for at det stilles sikkerhet for Kundens forpliktelser overfor Clearinghuset og 
at sikkerheten opprettholdes så lenge forpliktelsene består.  

Kunden skal stille sikkerhet til fordel for Medlemmet for Kundens forpliktelser 
under Kontrakt på ovenstående Integrert Handels- og Clearingkonto (såkalt 
indirekte sikkerhetsstillelse). Sikkerhet kan stilles på enhver måte beskrevet i 
Clearingreglenes til enhver tid gjeldende Sikkerhetsliste. 

Dersom sikkerhet stilles ved pantsettelse av eiendom og slik pantsettelse til 
fordel for Medlemmet ikke har skjedd på en annen måte, f.eks. under 
særskilte pantedokumenter eller depotavtaler, skal alternativet Pant til 
Medlemmer brukes. 

 

 

 Kundens underskrift 
Sted, dato Underskrift (firmategner) og navn i blokkbokstaver 

      
 

 

 Medlemmets notater 
Kopi til Clearinghuset, dato Verdipapirkonto hos Medlemmet, som dette dokumentet relaterer seg til 

            
Kundens kopi 



Vilkår 

1. 
Instruksjoner fra Kunden til Medlemmet om å gjennomføre Transaksjoner i 
Clearinghusets Instrumenter skal utføres i henhold til de til enhver tid 
gjeldende Clearingreglene og tilleggsbestemmelser utstedt av Medlemmet 
samt Medlemmets til enhver tid gjeldende rutiner og vilkår for handel i 
finansielle instrumenter. Endringer i Clearingreglene skal opplyses til Kunden 
gjennom Medlemmet dersom Clearinghuset mener det er nødvendig.  

2.  
Kontonummeret hos Clearinghuset som Medlemmet skal bruke når det 
representerer Kunden overfor Clearinghuset under denne Kundeavtalen er det 
som følger av forrige side. 

3. 
Avgifter for Transaksjoner i Clearinghusets Instrumenter og for Medlemmets 
assistanse i slike transaksjoner skal betales i henhold til Clearinghusets og 
Medlemmets til enhver tid gjeldende regelverk. 
4. 
Når det kreves av Medlemmet skal sikkerhet stilles ved tidspunktet for 
Transaksjonen eller ved forespørsel om Registrering.  
Medlemmet skal, med mindre det anses unødvendig eller andre rutiner har blitt 
avtalt, informere Kunden om det første sikkerhetskravet for den relevante 
Kontrakten som følge av Registrering og skal notifisere Kunden minst ukentlig 
om av Clearinghusets seneste oppgitte Sikkerhetskravet for kontoen dersom 
verdien er negativ. 
5. 
Medlemmet autoriseres herved ugjenkallelig til å debitere eller kreditere 
transaksjonskontoen på den relevante Oppgjørsdagen som resultat av 
Registrerte Kontrakter på slik konto. 
Kunden skal sørge for at det er tilstrekkelige midler tilgjengelig på 
transaksjonskontoen på Oppgjørsdag. 

6. 
Den generelle pantsettelsen under denne Kundeavtalen gjelder først alle 
Kundens forpliktelser overfor Clearinghuset under registrerte Kontrakter på 
kontoen hos Clearinghuset oppgitt på den foregående siden og deretter for 
forpliktelser under Kontrakter som er registrerte på Kundens andre kontoer 
åpnet hos Clearinghuset gjennom Medlemmet. Den generelle pantsettelsen 
skal ikke utnyttes slik at kravene i artikkel 39 i EMIR tilsidesettes. 
7. 
Eiendom Kunden har pantsatt til Medlemmet under denne avtalen skal utgjøre 
sikkerhet for Kundens forpliktelser til å holde Medlemmet skadesløs for enhver 
sum Medlemmet kan bli ansvarlig for å betale til Clearinghuset etter de til 
enhver tid gjeldende Clearingreglene som følge av registrerte Kontrakter på 
Kundens konto hos Clearinghuset.  
Medlemmet har rett til å trekke betaling fra pantsatt eiendom for kostnader og 
tjenester tilknyttet overtakelsen, vedlikeholdet, ivaretakelsen og salget av den 
pantsatte eiendommen.  
Avkastning og andre rettigheter som utledes av pantsatt eiendom skal dekkes 
av pantet og utgjøre pantsatt eiendom. 

8. 
Medlemmet har rett til å overføre pantsatte finansielle instrumenter eller 
kontanter til de pantsatte verdipapirkontoene, pantsatte kontoer eller pantsatte 
kontoer hos CSD, oppgitt på den foregående siden, hvor Medlemmet har 
mulighet til å foreta registreringshandlinger eller lignende fra Kundens andre 
verdipapirkontoer eller kontoer hos Medlemmet samt enhver konto som 
Kunden har hos CSD. Slik overføring kan likevel bare skje hvor det ikke gjelder 
noen restriksjoner på Kundens rettigheter til å bruke de finansielle 
instrumentene eller kontantene i relasjon til andre personer enn Medlemmet 
eller der hvor en overføring ikke er forbudt under relevant lovgivning. 

9. 
Medlemmet skal oppbevare pantsatt eiendom trygt og skal holde pantsatte 
finansielle instrumenter adskilt fra egne eiendeler. Medlemmet og Kunden kan 
likevel inngå en egen avtale om at Medlemmet kan bruke Kundens pantsatte 
finansielle instrumenter eller, mot en avgift, utføre forvaltningshandlinger for 
pantsatt eiendom. 

10. 
Medlemmet skal opptre aktverdig og, hvor det er mulig og etter Medlemmets 
oppfatning kan skje uten ulempe for Medlemmet, varsle pantsetteren før 
realisering av pantsatt eiendom. Medlemmet bestemmer rekkefølgen for 
realisering av pantsatt eiendom. Pantsatte verdipapirer kan dermed bli solgt i 
en annen rekkefølge enn på den handelsplass hvor sikkerheten handles. Hvis 
pantet består av midler på en konto hos Medlemmet, har Medlemmet rett til å 
umiddelbart gjennomføre betaling av forfalt beløp ved trekk fra denne kontoen.  

11. 
Clearinghuset skal, i den grad det er mulig, benytte seg av den generelle 
sikkerheten stilt til fordel for Clearinghuset før det realiserer annen sikkerhet 
eller før det påfører Medlemmet noen betalingsforpliktelser. 

 

12. 
Medlemmet eller den Medlemmet utpeker er herved bemyndiget til å signere 
på vegne av Kunden for å realisere pantsatt eiendom eller for å beskytte eller 
utøve sine rettigheter tilknyttet slik pantsatt eiendom. Slik fullmakt kan ikke 
trekkes tilbake av Kunden så lenge pantet består. 
 
13. 
Alle finansielle instrumenter som Kunden overfører til verdipapirkontoen 
oppgitt på foregående side eller som er registrert på kontoen hos CSD oppgitt 
på foregående side skal være leveringsdyktige og fritt omsettelige. 
Kunden skal ikke avhende finansielle instrumenter eller kontanter som er 
pantsatt under denne avtalen uten forutgående samtykke fra Medlemmet i 
hvert enkelt tilfelle. 

14. 
Kunden skal holde Medlemmet skadesløs for alle forpliktelser, krav, utgifter 
eller kostnader som påløper for Medlemmet enten som resultat av, eller i 
forbindelse med, denne Kundeavtalen eller andre handlinger foretatt av 
Medlemmet under denne avtalen, eller som et resultat av Kundens brudd på 
bestemmelser i Clearingreglene eller i denne Kundeavtalen. 

15. 
Som sikkerhet for Medlemmets krav mot Kunden (f.eks. hvor Kunden ikke har 
stilt tilstrekkelig sikkerhet for en Kontrakt som er registrert på Kundens konto), 
har Medlemmet rett til, uten å konsultere Kunden på forhånd og i tillegg til 
realisering av pantsatt eiendom, å lukke Kundekontrakter og foreta andre 
handlinger for å rette opp sikkerhetsbristen i den grad Medlemmet anser det 
nødvendig for å holde Medlemmet skadesløs. Medlemmet har på vegne av 
Kunden blant annet rett til å selge og kjøpe Kontrakter og avslutte Kontrakter 
før utløp. 

16. 
Medlemmet er ikke ansvarlig for Clearinghusets forpliktelser overfor Kunden 
som er et resultat av registrerte Kontrakter på Kundens konto hos 
Clearinghuset.  

17. 
Dersom Medlemmet og Kunden avtaler tilleggsbestemmelser til denne 
Kundeavtalen, skal ikke slike tilleggsbestemmelser begrense Kundens 
forpliktelser overfor Clearinghuset etter denne Kundeavtalen eller de til enhver 
tid gjeldende Clearingreglene. 
18. 
Medlemmet er ikke ansvarlig for skade som følger av svensk eller utenlandsk 
lovgivning, avgjørelser fra svenske eller utenlandske myndighetsorganer, 
krigshandlinger, strømavbrudd, telekommunikasjonsbrudd, brann, vannskade, 
streik, blokader, boikotter, lockouts eller andre lignende hendelser. 
Reservasjonene angående streik, blokader, boikotter og lockouts gjelder selv 
om Medlemmet selv utsettes for eller selv forårsaker slike handlinger.  
Skade som oppstår i andre situasjoner er Medlemmet ikke ansvarlig for 
dersom Medlemmet har opptrådt med normal aktsomhet. Medlemmet er ikke 
under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte skade.  
Medlemmet er ikke ansvarlig for skade som påføres av parter som Medlemmet 
har benyttet for å utøve tjenester dersom Medlemmet har utvist normal 
aktsomhet ved ansettelsen av slike parter eller der hvor parten ble henvist til 
Medlemmet av Kunden. Medlemmet er ikke ansvarlig for skade påført Kunden 
eller tredjeparter som resultat av disposisjonsbegrensninger som er 
anvendelige overfor Medlemmet for slike finansielle instrumenter.   
Dersom Medlemmet helt eller delvis forhindres i å utføre en kjøps- eller 
slagsordre for finansielle instrumenter som et resultat av hendelser i første 
avsnitt, skal utførelsen utsettes til årsaken for forsinkelsen er borte. Dersom 
Medlemmet som et resultat av slike omstendigheter er forhindret fra å foreta 
eller motta betaling, påløper det ikke forsinkelsesrente for verken Medlemmet 
eller Kunden. 
19. 
Fortolkningen og bruken av denne Kundeavtalen er regulert av svensk rett. 
Enhver tvist mellom Kunden og Medlemmet som springer ut av denne 
Kundeavtalen skal avgjøres av en svensk domstol med Stockholm Tingrett 
som avtalt verneting i første instans. 
Dersom det oppstår en tvist mellom en Kunde som bor i et annet land enn 
Sverige og Medlemmet er autorisert i dette landet eller tilbyr sine tjenester der 
gjennom en filial, kan tvisten avgjøres av en domstol i det landet. 
 
 

 



Informasjon vedrørende behandling av personopplysninger 
 
De personopplysninger som oppgis av kunden i kundeavtalen blir behandlet av NASDAQ OMX Clearing AB 
(registreringsnr. 556383-9058) i tillegg til clearingmedlemmet. Personopplysninger kan også komme til å bli 
utlevert til konsernselskaper eller underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av Clearinghuset. 
 
Formålet med behandlingen hos Clearinghuset er hovedsakelig å verifisere at omstendigheter knyttet til avtalen er 
korrekte, å åpne kontoen hos Clearinghuset i samsvar med avtalen og å administrere kontraktshendelser og 
sikkerhetskrav som følger av de registrerte posisjonene på kontoen angitt i avtalen. I tillegg kan informasjonen bli 
benyttet til å føre tilsyn med at sikkerhet har blitt stilt for posisjonene registrert på slik konto og for å sørge for at 
Clearinghuset kan gjennomføre handlinger knyttet til slik konto i henhold til de til enhver tid gjeldende 
Clearingregler. Informasjonen kan også benyttes til innsamling og analysering av kundestruktur for statistikkformål 
samt for å distribuere informasjon fra Clearinghuset til sine sluttkunder. 
 
Personopplysninger kan bli oppdatert ved innhenting av informasjon fra det svenske person- og adresseregisteret 
(SPAR) eller et annet tilsvarende register. 
 
En kunde har rett til å fremsette et skriftlig krav til Clearinghuset om å bli informert om behandling av kundens 
personopplysninger. I tillegg kan en kunde be om at personopplysninger som ikke er korrekte eller misvisende 
rettes. 
 
Forespørsel om informasjon eller retting skal sendes til NASDAQ OMX Clearing AB, Tullvaktsvägen 15, SE-105 
78 Stockholm. 
 
Informasjon om behandling av personopplysninger fra et clearingmedlem innhentes fra medlemmet.  
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