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Utover de regler som gjelder for kreditt i henhold til Kredittavtale, Rammeavtale 
for verdipapirlån, Allmenne bestemmelser for depot/konto samt Allmenne 
vilkår for handel med finansielle instrumenter, gjelder følgende vilkår for 
å benytte tjenesten intradagskreditt hos Nordnet Bank NUF (heretter 
«Foretaket»).

Intradagskreditt kan kun benyttes på en aksje- og fondskonto med godkjent 
Kredittavtale, og tjenesten er kostnadsfri.

1. Parter
Foretaket forbeholder seg retten til ikke å godkjenne signert søknad om 
intradagskreditt fra depotinnehaver (heretter «Kunden»). Dersom Foretaket 
godkjenner søknaden, inngås avtale om intradagskreditt i henhold til disse 
Allmenne bestemmelser for intradagskreditt slik de til enhver tid fremstår. 
Avtale om intradagskreditt gjelder inntil videre, forutsatt at Kunden har en 
godkjent Kredittavtale.

2. Økt handelsramme
Tjenesten intradagskreditt gir en økt handelsramme for aksje- og fondskontoen 
tilsvarende 100 prosent av kontoens egenkapital på inneværende bankdag. 
Den økte handelsrammen er begrenset til det laveste beløpet av ikke-utnyttet 
kredittgrense og kan ikke overstige NOK 3 millioner.

3. Overbelåning
Det påligger Kunden å sikre at utnyttet intradagskreditt reguleres innen 
bankdagens slutt. Dersom Kunden ikke har regulert intradagskreditten ved 
bankdagens slutt, er det Kundens ansvar å tilse at den utnyttede kreditten ikke 
overstiger den sammenlagte belåningsverdien av verdipapirene i depotet eller 
den kredittgrensen som gjelder i henhold til Kredittavtalen på Kundens depot/
konto. Bestemmelser om overbelåning og Foretakets rett til å tvangsselge 
pantsatte finansielle instrumenter finnes i Kredittavtalen og Foretakets 
Allmenne bestemmelser for depot/konto.

4. Avgifter og rente
Tjenesten intradagskreditt er kostnadsfri. Dersom tjenesten benyttes og 
kreditten reguleres i løpet av en bankdag, beregnes ingen rente for den 
benyttede kreditten. Dersom intradagskreditten fortsatt benyttes etter 
bankdagens slutt, kommer rente til å debiteres for kredittutnyttelsen i 
henhold til Kredittavtalen og de til enhver tid gjeldende rentevilkår. Ved 
det tilfelle at Kunden ikke regulerer eventuell overbelåning og/eller dersom 
kredittutnyttelsen overstiger den innvilgede kredittgrensen, har Nordnet rett til 
å belaste en avgift ved eventuelt tvangssalg og overbelåningsrente i henhold 
til Kredittavtalen. Dersom tjenesten avsluttes på grunn av overbelåning 
eller overskridelse av kredittgrensen, har Nordnet rett til å belaste en avgift 
for dette. Informasjon om aktuelle avgifter ved tvangssalg og avslutning av 
intradagskreditt finnes på Foretakets nettside nordnet.no.

5. Oppsigelse
Foretaket kan si opp avtale om intradagskreditt skriftlig med umiddelbart 
opphør etter at Kunden har blitt meddelt om dette i henhold til punkt G.3 i 
Allmenne bestemmelser for depot/konto.

Kunden kan si opp avtale om intradagskreditt via telefon og på de måter som 
fremgår i punkt. G.3 i Allmenne bestemmelser for depot/-konto, med opphør 
senest syv kalenderdager etter at Foretaket i henhold til samme punkt anses 
å ha mottatt meldingen. Kunden kan også avslutte tjenesten ved å deaktivere 
intradagskreditten innlogget på nordnet.no. 

Ved opphør av avtale om intradagskreditt skal partene omgående regulere 
alle sine forpliktelser i henhold til avtalen. De delene av avtalen som fortsatt er 
aktuelle, skal likevel fortsette å gjelde inntil begge partene har oppfylt alle sine 
forpliktelser overfor motparten.

Dersom Foretaket har sagt opp avtale om intradagskreditt på grunn av 
overbelåning og/eller overskridelse av kredittgrensen, kommer Nordnet til å 
behandle en ny søknad fra Kunden om å inngå avtale senest syv bankdager 
etter at intradagskreditten er avsluttet.
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6. Meldinger m.m.
Bestemmelser om meldinger m.m. er regulert i Allmenne bestemmelser for 
depot/konto punkt G.3.

7. Begrensning av Foretakets ansvar
Foretakets ansvar reguleres i henhold Foretakets Allmenne bestemmelser for 
depot/konto.

8. Endring av vilkår og avgifter
Endringer av disse vilkår for intradagskreditt eller Foretakets avgifter skal 
tre i kraft overfor Kunden to måneder etter at Kunden i henhold til punkt G.3 
i Allmenne bestemmelser for depot/konto skal anses å ha mottatt melding 
om endringen, eller ved det tidspunkt som følger av myndighetsavgjørelse, 
domsavgjørelse eller lov. Dersom Kunden ikke godtar endringen, har Kunden 
rett til å si opp avtalen om intradagskreditt. En endring som er å anse som 
ubetydelig for Kunden kan gjennomføres uten at Kunden informeres særskilt 
om dette.

9. Lov og verneting
Disse vilkår for intradagskreditt er underlagt norsk rett. Tvister angående 
tolkningen eller anvendelsen av disse vilkårene skal avgjøres av Oslo tingrett 
om ikke annet følger av preseptorisk lovgivning. 

10. Forholdet mellom avtale om intradagskreditt og øvrige avtaler
Allmenne bestemmelser for depot/konto gjelder for avtale om intradagskreditt. 
Dersom det oppstår motstrid mellom denne avtalen og avtale om depot/konto 
med tilhørende Allmenne bestemmelser for depot/konto og Kredittavtale, har 
denne avtalen forrang.
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