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RAMAVTAL FÖR VÄRDEPAPPERSLÅN

ALLMÄNT
Mellan Långivaren Avanza Bank AB (”Bolaget”) och Undertecknad Kund 
(“Kunden”) träffas härmed Ramavtal för Värdepapperslån, enligt villkoren 
i denna handling samt enligt vid var tid gällande Allmänna villkor för 
Värdepapperslån vilka 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 och Allmänna villkor för 
Värdepapperslån. Allmänna villkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida 
www.avanza.se.

Detta Ramavtal skall 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).

Termer som i detta dokument anges med stor begynnelsebokstav skall ha 
samma innebörd som i de Allmänna villkoren.

SÄKERHET
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 Bolaget 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.

Definition av och principer för beräkning av säkerhetstal finns i Allmänna 
villkor för Värdepapperslån. Information om gällande säkerhetstal finns 
tillgängligt på Bolagets hemsida. Närmare bestämmelser om ställande av 
säkerhet respektive ianspråktagande av säkerhet innefattande pantvillkor 
finns i Allmänna villkor för Värdepapperslån.

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 Bolaget.

Kunden är införstådd med att upptagande av Värdepapperslån i kombination 
med försäljning av de lånade värdepapperen s.k. blankning kan medföra 
ett i princip obegränsat risktagande, som kan leda till att Kunden försätts 
i skuld.

Om Kunden avser att blanka ska Kunden meddela Bolaget om detta enligt 
instruktion vid orderläggningen.

KUND

Namn (tilltalsnamn, efternamn)/Firma       Personnr/Org.nr

1

Namn (tilltalsnamn, efternamn)        Personnr

Namn (tilltalsnamn, efternamn)        Personnr

Namn (tilltalsnamn, efternamn)        Personnr

AVANZAS GODKÄNNANDE
Ort och datum    Handläggares signatur

SIGNERA
Undertecknad har tagit del av och godkänner Avtalsvillkor ovan och Bolagets vid var tid gällande Allmänna Villkor för Värdepapperslån.
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KUNDENS UNDERSKRIFT
Ort och datum     Namnunderskrift                                                Namnförtydligande

AVTALSVILLKOR

Ort och datum     Namnunderskrift                                                Namnförtydligande

Ort och datum     Namnunderskrift                                                Namnförtydligande

Ort och datum     Namnunderskrift                                                Namnförtydligande


	depanr: 
	Namn tilltalsnamn efternamnFirma: 
	PersonnrOrgnr: 
	Namn tilltalsnamn efternamn: 
	Personnr: 
	Namn tilltalsnamn efternamn_2: 
	Personnr_2: 
	Namn tilltalsnamn efternamn_3: 
	Personnr_3: 
	Ort och datum: 
	Ort och datum_2: 
	Ort och datum_3: 
	Ort och datum_4: 


