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Ramavtal för Värdepapperslån – för KUND  [2007-11-01 -> 2021-11-30] 

        

[avsett för kund] 

RAMAVTAL 
för Värdepapperslån 

 

PARTER: 

 

1. KUND:  

  

 Pers/org nr: 

 Adress: 

  

 Telefon:  

  

 [Telefax: – tas bort] 

  

 E-post adress: 

 

 Kunden samtycker till att BA/VB tillhandahåller information via e-post 

till ovan angiven e-post adress 

 

 [Depånr:] 

 

 [Kontonr:] 

 

 [Depå-/kontonr:] 

 

 Kunden skall ställa säkerhet för upptagna Värdepapperslån  

  

Säkerhetstal (%): …….  

 

2. [BANKEN] / [VÄRDEPAPPERSBOLAGET]: 

  

 Org nr: 

 Adress: 

 

 Telefon:  

   

[Telefax: – tas bort] 

 

Dag för ikraftträdande: ........... (anges endast om Ramavtalet skall träda i 

kraft tidigare än när avtalet dagtecknats)  
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Ramavtal för Värdepapperslån – för KUND  [2007-11-01 -> 2021-11-30] 

ALLMÄNT 

 

Mellan [Banken/Värdepappersbolag] (”BA/VB”) och undertecknad kund (”Kunden”) 

träffas härmed Ramavtal för Värdepapperslån, enligt villkoren i denna handling, bilagda 

Särskilda pantvillkor för BA/VB:s pant till Kunden och vid var tid gällande Allmänna 

villkor för Värdepapperslån, vilka samtliga utgör en integrerad del av detta Ramavtal.  

 

I och med underskrift av detta Ramavtal bekräftar Kunden att denne tagit del av och 

noga satt sig in i Ramavtalet, Särskilda pantvillkor för BA/VB:s pant till Kunden och 

Allmänna villkor för Värdepapperslån.  

 

Detta Ramavtal skall, såvida inte annat särskilt angivits ovan under ”Dag för 

ikraftträdande”, tillämpas på samtliga Värdepapperslån som fr o m dagen för avtalets 

dagtecknande upptagits mellan parterna. (Detta Ramavtal ersätter därmed eventuellt 

tidigare mellan parterna träffat ramavtal av motsvarande slag, såvitt gäller 

Värdepapperslån som upptagits fr o m avtalets dagtecknande respektive i 

förekommande fall angiven ”Dag för ikraftträdande”.) 

 

Termer som i detta dokument anges med stor begynnelsebokstav skall ha samma 

innebörd som i Allmänna villkor för Värdepapperslån och Särskilda pantvillkor för 

BA/VB:s pant till Kunden. 

 

SÄKERHET 

 

Kunden ställer säkerhet till BA/VB 

 

Som säkerhet för behöriga fullgörandet av samtliga vid var tid gällande förpliktelser 

som åvilar Kunden enligt Ramavtalet, inbegripet av denne upptagna Värdepapperslån 

enligt Ramavtalet, pantförskriver Kunden härigenom till BA/VB all egendom 

innefattande samtliga värdepapper och andra rättigheter som vid var tid förvaras 

och/eller är förtecknade i Kundens ovanstående depå även innefattande i depå 

förtecknade värdepapper som är registrerade i Kundens namn i kontobaserat system 

(såsom på Vp– konto hos VPC AB) jämte samtliga medel som vid var tid finns på 

ovanstående konto anslutet till depån. Avkastning av pant och andra rättigheter som 

grundas på panten omfattas också av pantförskrivningen och utgör pant. 

 

Närmare bestämmelser om ställande av säkerhet respektive ianspråktagande av säkerhet 

innefattande pantvillkor finns i Allmänna villkor för Värdepapperslån. 

 

BA/VB ställer säkerhet till Kunden 

 

Som säkerhet för det behöriga fullgörandet av samtliga vid var tid gällande förpliktelser 

som åvilar BA/VB enligt Ramavtalet, inbegripet av BA/VB upptagna Värdepperslån 

enligt Ramavtalet, pantförskriver BA/VB härigenom till Kunden [samtliga vid var tid 

registrerade Finansiella Instrument för härför särskilt öppnat vp-konto/angivet vp-

konto]. 
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Ramavtal för Värdepapperslån – för KUND  [2007-11-01 -> 2021-11-30] 

 

Närmare bestämmelser om ställandet av säkerhet respektive ianspråktagandet av 

säkerhet innefattande pantvillkor finns i Särskilda pantvillkor för BA/VB:s pant till 

Kunden. 

 

RISKINFORMATION  

 

Värdepapperslån är förknippade med särskilda risker och kräver ofta särskilda 

kunskaper. Kunden bör därför ta del av och noga sätta sig in i såväl bestämmelserna i 

detta Ramavtal som andra regler - exempelvis i särskilda överenskommelser, på 

Avräkningsnotor eller i andra bekräftelser - som gäller mellan Kunden och BA/VB. 

 

Kunden är införstådd med att upptagande av Värdepapperslån i kombination med 

försäljning av de lånade värdepappren s.k. blankning, kan medföra ett i princip 

obegränsat risktagande [, som kan leda till att Kunden försätts i skuld – tas bort]. 

 

--------------------------------------------- 

 

Detta Ramavtal har upprättats i två exemplar, av vilka parterna erhållit var sitt. 

 

 

 

Ort och datum ........................................... 

 

KUNDENS NAMN ELLER FIRMA 

 

 

__________________________________      

firmatecknare (eller motsvarande)    

 

 

Ort och datum ........................................... 

 

BA/VB 

 

 

--------------------------- --------------------------- 

firmatecknare firmatecknare 

 


