
   
Depånummer (ifylls av Pareto Securities) 

 

 

 

Pareto Securities AB  Box 7415  SE-103 91 Stockholm  Besöksadress Berzelii Park 9  

Telefon 08-402 50 00  Fax 08-402 50 30  Internet www.paretosec.com  Organisationsnummer 556206-8956 

 

Ansökan om intradagskredit 
 

Nedan privatperson/företag (kunden) ansöker härmed om intradagskredit hos Pareto Securities AB, 556206-8956 (”Pareto 
Securities”). Intradagskrediten kräver att kunden har en beviljad kreditansökan sedan tidigare.  Maximalt belopp för 
intradagskrediten uppgår till 4 000 000 SEK och kundens intradagskreditens storlek motsvarar kundens beviljade kreditlimit. 

 
 

Kunden 
 
 

Kunden (privatperson/företag): Person-/Organisationsnummer: 
 
 

 

Kunden är införstådd med att villkoren i den ursprungliga kreditansökan samt allmänna bestämmelser för depå-/konto även är 
giltiga för intradagskrediten. I tillägg gäller följande: 

 
 
Belopp: 
Intradagskrediten fastställs på daglig basis 
och motsvarar kontots eget kapital. 
 
Pareto Securities förbehåller sig rätten att 
ändra beräkningsunderlaget med 
omedelbar verkan utan att informera 
kunden. Det maximala kreditbeloppet 
uppgår till 4 miljoner SEK oavsett storleken 
på eget kapital på kontot.  
 
Exempel: Om marknadsvärdet i depån är 1 
miljoner SEK och använd kredit uppgår till 
0,5 miljoner SEK uppgår intradagskrediten 
till 0,5 miljoner SEK.  
 
Löptid: 
Intradagskrediten beviljas på daglig basis 
efter angivna kriterier.  
 
Intradagsramen tillgängliggörs innan 
börsens öppning och avslutas vid börsens 
stängning. Intradagskrediten får ej 
användas efter börsens stängning.  
 
Pareto Securities har rätt att avsluta 
intradagskrediten när som helst.  

Överbelåning 
Konsekvensen för överbelåning framgår av 
kreditavtalet och allmänna bestämmelser 
för depå-/kontoavtal.  
 
Överbelåning uppstår till följd av att 
intradagskrediten inte har reglerats vid 
dagens slut. Härmed görs kunden 
medveten om att tvångsförsäljning inleds 
omgående nästföljande handelsdag. 
 
Pareto Securities friskriver sig från ansvar 
för eventuella förluster som uppkommer i 
samband med tvångsförsäljning. 
 
Kriterier för daglig beräkning av 
intradagskrediter 
Eget kapital ska överstiga 100 000 SEK för 
att intradagskrediten ska aktiveras. 
 
Kunden ska ha tillräckliga säkerheter för sin 
ordinarie kredit (ska ej vara överbelånad). 
 
Om kunden varit överbelånad 5 dagar i 
följd utan att reglera intradagskrediten vid 
dagens slut kommer intradagskrediten att 
dras tillbaka. 

Risker: 
Kunden görs medveten om att risken vid 
handel med värdepapper ökar avsevärt när 
en portfölj belånas och vid användning av 
intradagskredit ökar risken ytterligare. 
 
Säkerheter 
Depån är pantsatt i enlighet med tidigare 
ingånget kreditavtal. 
 
Kostnader och övriga villkor 
Administrativ kostnad för övertrassering 
uppgår till 500 SEK och belastar kundens 
depå per automatik. 
 
Uttag av likvida medel från depån är ej 
tillåtna när intradagskrediten används. 
 
Om kreditkunden är överbelånad efter 
börsens stängning (när intradagskrediten 
automatisk dras tillbaka), beräknas 
överbelåningsränta i enlighet med 
allmänna bestämmelser för depå-
/kontoavtal. 
 
Alla löpande kostnader och avgifter 
relaterat till värdepapperskrediter framgår 
av Pareto Securities prislista som finns 
tillgängligt på www.paretosec.se 

 
 

Kunden bekräftar att den har tagit del av Pareto Securities allmänna bestämmelser för depå-/konto samt vid var tid tillämplig 
prislista. 
 
Kunden görs medveten om att intradagskrediten inte är beviljad förens Pareto Securities lämnat sin skriftliga bekräftelse per post 
alternativt e-post. Normalt sett ska kunden erhålla svar inom 3 arbetsdagar efter ansökan om intradagskredit inkommit. 

 
Kundens signatur 
 
 
Signatur och namnförtydligande Datum och ort 

 
 
 

 


