Kundenr

Søknad om Pareto Intradagskreditt
Kunden
Navn (person/foretak):

Person-/organisasjonsnummer:

Jeg søker om Pareto Intradagskreditt basert på vilkårene som beskrevet nedenfor.
Jeg er innforstått med at vilkårene som avtalt i opprinnelig lånetilbud og kredittavtale opprettholdes. I tillegg gjelder følgende:
Beløp:
Intradagskredittrammen fastsettes på daglig
basis og tilsvarer kredittkundens daglige
egenkapital gjennom aksjekreditten.
Banken forbeholder seg retten til å endre
beregningsgrunnlaget med umiddelbar
virkning uten å varsle kredittkunden.
Maksimum intradagskredittramme settes til
MNOK 4 uavhengig av størrelsen på
egenkapitalen.
Eksempel: Hvis markedsverdi på porteføljen
er MNOK 1 og trekket under kredittrammen er
på MNOK 0,5, så blir intradagskredittrammen
stor MNOK 0,5.
Løpetid:
Intradagskredittrammen innvilges på daglig
basis etter angitte kriterier.
Rammen åpnes før børsåpning, og avsluttes
ved børsslutt. Intradagskredittrammen kan
ikke utnyttes over natten.
Banken står fritt til når som helst å avslutte
intradagskreditten.

Brudd på minimumsverdiklausul:
Konsekvensen ved brudd på vilkårene i
minimumsverdiklausulen er definert i
lånetilbudet for aksjekreditten. Ved brudd på
minimumsverdiklausulen gjennom bruk av
intradagskredittrammen og/eller ved unnlatt
regulering ved dagens slutt, så aksepterer
kredittkunden at tvangssalg kan iverksettes
umiddelbart påfølgende børsdag gjennom
uavhengig megler.
Banken fraskriver seg ansvaret for ethvert tap
kredittkunden eventuelt påføres ved
tvangssalg som nevnt.
Kriterier for daglig innvilgelse av
intradag:
Egenkapitalen i aksjekreditten skal ved daglig
innvilgelse overstige minimum NOK 300.000.
Kredittkunden skal ha sikkerhetsmessig
overdekning på aksjekreditten.
Intradagskredittrammen innvilges ikke hvis
kredittkunden har vært i brudd med
minimumsverdiklausulen de siste 5
bankdagene.

Risiko:
Kredittkunden er kjent med at risikoen ved
handel med verdipapirer øker ytterligere når
aksjer handles intradag ved bruk av
kredittrammen.
Sikkerhet:
Den pantsatte VPS-kontoen og eventuelle
andre sikkerheter som er stilt, tjener også
som sikkerhet for Intradagskreditten, som har
en øvre ramme på MNOK 4.
Omkostninger og øvrige vilkår:
- Administrasjonsgebyr for etablering utgjør
NOK 500.
- Eventuelle uttak under lånerammen som
ikke direkte benyttes til kjøp av verdipapirer
under ordningen tillates ikke når
intradagskredittrammen er tilgjengelig.
- Alle løpende omkostninger/gebyrer relatert
til verdipapirkreditter er spesifisert i Bankens
prisliste under ”Verdipapirfinansiering” på
www.paretobank.no

Kredittkunden bekrefter å ha satt seg inn i Bankens alminnelige forretningsvilkår samt prisliste for handel med finansielle instrumenter.
Kredittkunden er innforstått med at Pareto intradagskreditt ikke er innvilget før Bankens skriftlige bekreftelse foreligger, enten pr. post eller pr. epost. Normalt vil Banken gi kunden svar innen 3 bankdager på søknad om Intradagskreditt.
Jeg bekrefter å ha satt meg inn i vilkårene for Pareto Intradagskreditt, og jeg bekrefter at jeg er innforstått med risikoen jeg
påtar meg.

Sted og dato:

Kredittkundens fulle navn i blokkbokstaver:

Kredittkundens forpliktende underskrift:

