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1. Generelt
Mellom undertegnede innehaver av Sparekonto (Kunde) og Nordnet Bank 
NUF, org. nr. 982 503 868 (Foretaket), inngås herved avtale om sparekonto hos 
Foretaket i henhold til disse bestemmelser. Denne avtale er inngått når Kunden 
har signert og returnert avtalen, og foretaket har godkjent Kundens identitet 
i henhold til Foretakets prosedyrer.  Kunden kan i stedet for å signere avtalen 
godkjenne disse bestemmelser innlogget på Foretakets hjemmeside. Etter dette 
vil en sparekonto åpnes for kundens regning.

Finnes det særskilte bestemmelser for tilleggstjenester tilknyttet sparekontoen, 
som for eksempel autogiro, gjelder disse særskilte bestemmelsene i tillegg til 
Allmenne bestemmelser. I den utstrekning de Allmenne bestemmelsene er 
uforenelige med de særskilte bestemmelsene, skal de særskilte bestemmelsene 
ha fortrinnsrett fremfor disse Allmenne bestemmelser. 

Kunden samtykker i at Foretaket kan kommunisere med Kunden via e-post 
til Kundens forhåndsregistrerte e-postadresse, alternativt via elektronisk 
kommunikasjon til kunden innlogget på Foretakets hjemmeside.

2. Krav til kunden
Kunden skal ha en godkjent legitimasjon overensstemmende med hva Foretaket 
til enhver tid krever, og skal på anmodning fra Foretaket tilsende Foretaket en 
bekreftet kopi av denne legitimasjonen. Kunden anbefales også å ha en konto i en 
annen norsk bank.

3. Disponering av kontoen
Dersom Kunden er mindreårig, disponerer dennes verger (for eksempel 
foresatte) hver for seg over kontoen. Vergene skal overfor Foretaket fremlegge 
dokumentasjon som bekrefter oppgaven som verge overfor den mindreårig, 
dersom Foretaket etterspør dette. Endringer i en verges disposisjonsrett over 
sparekontoen skal umiddelbart meldes til Foretaket. Foretaket forbeholder 
seg retten til å godkjenne hvilken type legitimasjon og dokumentasjon som er 
tilstrekkelig for å kunne disponere over aktuelle konto.

Dersom to eller flere personer i fellesskap har inngått denne sparekontoavtalen, 
og ikke noe annet har blitt skriftlig avtalt med Foretaket, representerer hver og en 
av avtalepartene overfor Foretaket samtlige andre avtaleparter. De er solidarisk 
ansvarlig overfor Foretaket, og benevnes i disse allmenne bestemmelser i 
fellesskap som Kunden. Med solidarisk ansvar menes at Foretaket kan kreve hver 
og en av avtalepartene for hele det beløp som hver og en av avtalepartene kan 
opparbeide seg i gjeld til Foretaket.

Disponering over kontoen skal til enhver tid skje i henhold til de anvisninger som 
Foretaket til enhver tid meddeler. Etter særlig overenskommelse kan disponering 
av kontoen skje ved å anvende øvrige tjenester som kan tilknyttes kontoen, og 
som Foretaket til enhver tid tilbyr. Foretaket kan uten foregående varsel, i samsvar 
med Foretakets til enhver tid gjeldende rutiner, belaste kontoen med:
- De beløp som kunden har beordret eller har godkjent
- Avgifter i henhold til punkt 15 nedenfor.
- Honorar samt erstatning for kostnader og utlegg i forbindelse med oppdrag   
 som Foretaket har utført for Kunden.
- Avgifter, kostnader eller gjeld som kan henledes til en tjeneste tilknyttet   
 kontoen, eller som Kunden til enhver tid har som følge av øvrige inngåtte avtaler  
 med Foretaket.  
- Et beløp som tilsvarer andre forfalte fordringer som Foretaket har på kunden  
 (motregning). Motregning skal ikke skje mot lønn, pensjon eller sammenliknbare  
 ytelser som er nødvendige for kunders livsopphold.

Kunden gir Foretaket fullmakt til å gjennomføre de oppdrag som gis til Foretaket. 
Kunden er selv ansvarlig for at de opplysninger som gis til Foretaket er korrekte. 
Kunden forplikter seg til å ikke inngi overføringsoppdrag dersom det ikke er 
disponible midler på kontoen. Foretaket utfører ikke overføringsoppdrag dersom 
det ikke finnes disponible midler på kontoen. Foretaket har ingen plikt til å opplyse 
om at et slikt overføringsoppdrag ikke har blitt utført. 

4. Skatterettslig bosted og adresseopplysninger
Kunden skal selv forvisse seg om sin skatterettslige bopel. For fysiske personer 
er skatterettslig bopel normalt det land/stat vedkommende er skattepliktig til på 
grunn av opphold, bosted eller liknende. For juridiske personer er skatterettslig 
bopel normalt det land/stat den juridiske person er registrert i eller der den 
juridiske personen/styret har sin faste forretningsadresse.

Kunden bekrefter herved at alle opplysninger vedrørende kundeforholdet som 
er gitt til Foretaket er riktige, herunder opplysninger av betydning for beskatning, 
anvendelse av lov- og forskriftsbestemmelser vedrørende opplysningsplikt og 
hvitvasking/terrorfinansiering, mv. Kunden forplikter seg til straks å meddele 
Foretaket om eventuelle endringer i denne forbindelse, f.eks. flytting utenlands 
samt endring av navn, telefon/-faxnummer, adresseopplysninger, e-postadresse 
og eventuell rolle som politisk eksponert person som nevnt ovenfor på denne 
blankett. 
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5. Reklamasjon
Kunden skal påpeke overfor Foretaket eventuelle feil eller mangler som fremgår 
av kontoutdrag, transaksjonssammendrag eller annen liknende informasjon som 
er sendt ut av Foretaket, eller som Foretaket har stilt til rådighet via innlogging 
på Foretakets hjemmeside (elektronisk medium), eller eventuelle øvrige feil og 
mangler ved utførelse av oppdrag i henhold til denne avtalen. Kunden skal overfor 
selskapet umiddelbart fra tidspunktet Kunden oppdaget, eller burde oppdaget 
feilen eller mangelen, varsle Foretaket om dette (reklamasjon). Om reklamasjonen 
ikke skjer innen rimelig tid, taper Kunden rett til å kreve erstatning m.m. fra 
Foretaket. 

6. Meldinger
Foretaket har rett til å gi Kunden informasjon via e-post til den e-postadresse 
Kunden har oppgitt i sparekontoavtalen. Foretaket har også rett til å gi Kunden 
informasjon via elektronisk meddelelse til Kunden, som Kunden får kjennskap til 
via innlogging på Foretakets hjemmeside.

Melding som Foretaket sender i form av rekommandert brev eller vanlig brev, skal 
betraktes som mottatt av Kunden senest fem bankdager etter avsending, dersom 
brevet er sendt til den adressen Kunden har oppgitt. Melding sendt via Internett, 
faks, teleks, S.W.I.F.T, eller annen elektronisk kommunikasjon, skal betraktes som 
mottatt av Kunden på tidspunktet for avsendelse, dersom den er sendt til det 
nummeret eller elektroniske adresse som Kunden har oppgitt. Dersom en slik 
melding når Kunden etter ordinær kontortid, skal meldingen være å betrakte som 
mottatt av Kunden ved begynnelsen av påfølgende bankdag. 

Meldinger fra Kunden til Foretaket skal sendes til den adressen som Foretaket 
til enhver tid oppgir på Foretakets hjemmeside eller i sparekontoavtalen, med 
mindre Foretaket har oppgitt en annen svaradresse. Melding sendt via faks eller 
vanlig brev fra Kunden skal betraktes som mottatt av Foretaket den bankdag 
meldingen har kommet frem til nevnte adresse. Dersom en slik melding når 
Foretaket etter ordinær kontortid, skal meldingen være å betrakte som mottatt av 
Foretaket ved begynnelsen av påfølgende bankdag.

7. Brukernavn og passord
Når Foretaket har godkjent Kunden, sendes brukernavn og passord i separate 
brev per post. Brukernavn og passorde sendes ikke til Kunden dersom Kunden 
allerede har brukernavn og passord. 

Kunden er inneforstått med at samtlige oppdrag og instrukser som gis til 
Foretaket med bruk av Kundens brukernavn og passord er bindende for Kunden, 
uavhengig av hvem som har gitt oppdraget eller instruksen. Kunden forplikter seg 
til ikke å avsløre det personlige passordet for noen, og ikke notere eller på annet 
vis oppbevare passordet på en slik måte at dets funksjon som passord eller dets 
tilknytning til tjenester levert av Foretaket i henhold til denne avtalen fremgår. 

Dersom Kunden er en juridisk person, står Kunden ansvarlig for at bare navngitte 
personer i bedriften har kunnskap om og får benytte brukernavn og passord. 
Kunden forplikter seg til å meddele Foretaket omgående ved mistanke om at 
utenforstående har fått kjennskap til det personlige passordet. Brukernavnet og 
passordet kan når som helst endres av Foretaket, og dette vil bli meddelt Kunden. 
Foretaket er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade som Kunden eller 
annen lider som følge av slik endring. 

Foretaket har rett til uten forutgående meddelelse til Kunden å sperre Kundens 
adgang via brukernavn og passord til Foretakets tjenester ved gjentatt bruk av feil 
passord eller ved mistanke om uberettiget eller uvedkommende bruk av passord. 
Om Foretaket har sperret passordet som angitt her skal Kunden snarest mulig 
informeres om dette. 

Foretaket er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade som Kunden eller 
annen lider som følge av slik sperring. Kunden er betalingsansvarlig for ordre som 
gis av den som uvedkommende har benyttet Kundens passord. Kunden er også 
betalingsansvarlig for tap eller skade som rammer Foretaket, tredjemann eller 
Kunden selv på grunn av at: 
- Kunden forsettlig eller grovt uaktsomt har avslørt Kundens passord til andre 
 eller om passordet på grunn av Kundens grove uaktsomhet på annen måte er  
 kommet til kjennskap for uvedkommende, eller
- Kunden ikke umiddelbart etter mistanke derom har varslet Foretaket om det   
 inntrufne forhold. 

Om to eller flere personer har inngått sparekontoavtalen sammen er disse 
solidarisk ansvarlige for ovennevnte skader eller tap.

8. Utlevering av opplysninger til andre, behandling av 
personopplysninger m.m. 
Ved etablering av forretningsforhold skal Kunden gjennom legitimasjonskontroll 
mv. dokumentere sin identitet samt angi og dokumentere eventuelle fullmakts- 
eller representasjonsforhold, slik at Foretaket til enhver tid kan oppfylle sine plikter 
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i henhold til regler og retningslinjer som følge av tiltak mot hvitvasking av penger, 
slik disse til enhver tid gjelder. 

Kunden er innforstått med at Foretaket kommer til å behandle personopplysninger 
i den utstrekning det er påkrevd for å oppfylle denne Sparekontoavtale, og 
godkjenner at slik behandling kan finne sted både i Foretaket, morselskapet 
Nordnet AB (publ) og tilhørende datterselskap, for administrative eller 
statistiske formål, samt til direkte markedsføring og kundekontroll i henhold til 
hvitvaskingsloven. Kunden plikter å gi Foretaket opplysninger, samt signere 
dokumenter, etter forespørsel fra Foretaket, som Foretaket vurderer som 
nødvendig for å oppfylle slike forpliktelser.

Kunden er kjent med at Foretaket er eller kan være forpliktet til å gi offentlige 
myndigheter eller andre alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller 
enkelttransaksjoner dersom dette følger av norsk eller utenlandsk lov, forskrift, 
vedtak eller avtale med myndigheter. Dette kan skje uten at Kunden opplyses om 
at slike opplysninger er gitt. 

Kunden har rett til en gang pr. år å få vite hva som er registrert om Kunden samt å 
få rettet eventuell feilaktig informasjon. Kunden plikter i sådant tilfelle å henvende 
seg til Foretaket. Kunden plikter i sådant tilfelle å henvende seg til Foretaket.

9. Kontoinformasjon m.m.
Kontoinformasjon og andre opplysninger fremkommer ved å logge inn på 
Foretakets hjemmeside. Foretaket tar ikke ansvar for at informasjonen eller 
opplysningene som gis, til enhver tid er korrekt. Foretaket tar heller ikke ansvar 
for at informasjonen eller opplysningene til enhver tid er tilgjengelig. Oppstått 
skade som følge av feil eller mangler ved kontoinformasjon m.m., erstattes ikke. 
Foretaket forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, helt eller delvis å 
opphøre med å tilby, eller endre arten og sammensetningen av informasjonen. 
Informasjonen får kun benyttes av Kunden, og får ikke mangfoldiggjøres, 
videredistribueres eller sammenstilles i bearbeidet eller ubearbeidet form uten 
Foretakets tillatelse. 

10. Utestengelse
Foretaket har rett til uten foregående varsel å umiddelbart utestenge Kunden fra å 
benytte seg av de elektroniske tjenester som Foretaket tilbyr, dersom:
a) Foretaket skulle mistenke at Kundens anvendelse av tjenesten skulle være i  
 strid med til enhver tid gjeldende lovgivning, eller dersom Foretaket på et annet  
 grunnlag skulle finne at særlige grunner foreligger;
b) Foretaket finner at dette bør skje for å beskytte Kundens, andre kunders,   
 Foretakets eller andres interesser, eller
c) Kunden, etter hva Foretaket har grunn til å anta, tilsidesetter eller kommer 
 til å tilsidesette bestemmelsene i denne avtale eller andre instruksjoner som  
 Foretaket har gitt vedrørende elektroniske tjenester i henhold til denne avtale.
 Utestengelse etter bokstav b) kan skje generelt for samtlige kunder eller for   
 visse kunder. 

Dersom Foretaket utestenger Kunden skal Kunden snarest mulig informeres om 
dette. Vilkårene for utestengelse i dette punkt gjelder også for Foretakets rett til å 
avstå fra å fullføre allerede gitte betalingsordre. 

Dersom Foretaket har utvist normal aktsomhet, er Foretaket ikke ansvarlig for 
skade som Kunden eller andre pådrar seg, som følge av utestengelsen eller 
avståelsen fra å fullføre oppdrag som angitt ovenfor i dette punkt. Foretaket er 
dog ikke ansvarlig for indirekte skade, med mindre den indirekte skaden skyldes at 
Foretaket har utvist grov uaktsomhet. 

11. Kontoutdrag
Kontoutdrag for Sparekonto fremkommer via innlogging på Foretakets 
hjemmeside. Det samme gjelder årlig sammendrag samt kontrollopplysninger til 
bruk for selvangivelse. Etter ønske fra kunden kan kontoutdrag sendes per post 
mot avgift. Avgiften for utsendelse fremgår av Foretakets til enhver tid gjeldende 
prisliste på www.nordnet.no.

12. Feilaktig registrering på konto m.m.
Dersom Foretaket ved en feil skulle komme til å sette inn midler på Kundens 
konto, har Foretaket rett til å korrigere feilregistreringen eller feilinnskuddet. 
Dersom Kunden disponerer slike feilinnskutte midler, skal Kunden snarest mulig 
levere midlene tilbake til Foretaket. Dersom Kunden ikke oppfyller nevnte plikt, 
har Foretaket, i tilfelle Kundens disponering over feilinnskutte midler, rett til å 
belaste Kundens konto med det aktuelle beløp. Dersom Foretaket har foretatt 
slike korrigeringer som beskrevet ovenfor, plikter Foretaket å underrette Kunden 
om dette uten ugrunnet opphold. Foretaket er ikke ansvarlig overfor kunden ved 
slike feilinnsetninger. Det som er beskrevet ovenfor, gjelder også hvis Foretaket i 
en annen forbindelse har satt inn midler på Kundens konto som ikke rettmessig 
tilkommer Kunden.

13. Rente
For tilgodehavende på sparekontoen blir det godskrevet rente etter den 
rentesatsen som Foretaket til enhver tid anvender. Hvordan renten beregnes 
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fremkommer av punkt 14 nedenfor. Opplysninger om Foretakets gjeldende 
rentesatser fremkommer på Foretakets hjemmeside www.nordnet.no. Foretaket 
har rett til å endre rentesatsene. Dersom endringen av rente skjer til ulempe 
for Kunden, skal slik endring følge fremgangsmåten for endring av allmenne 
bestemmelser for Sparekonto slik dette fremkommer av punkt 22 nedenfor.

14. Allmenne regler for renteberegning
Rente på innestående midler på konto, beregnes for 30 standarddager pr 
kalendermåned basert på et år inndelt i 360 dager. Ved innsetninger beregnes 
renten fra og med den dato Foretaket har mottatt det innsatte beløp. Ved uttak 
beregnes renten til og med kalenderdatoen før uttaksdagen. Dersom innsetting 
og uttak bokføres på kontoen samme dag, beregnes renten på basis av 
transaksjonens nettobeløp. Renten kapitaliseres ved utløpet av hvert kalenderår. 
Foretaket har rett til å endre fremgangsmåten for beregning av renten.

15. Priser og gebyrer
Priser for sparekontoen og aktuelle tjenester fremgår av prislisten, allmenne 
bestemmelser og øvrige vilkår som Foretaket ved enhver tid har. Opplysninger om 
Foretakets til enhver tid gjeldende priser (prisliste) er tilgjengelig på Foretakets 
hjemmeside www.nordnet.no. Foretaket har rett til å endre prislisten. Endringer 
til Kundens ulempe skal meddeles senest 14 dager før endringen trer i kraft. 
Foretaket har rett til å kreve dekket omkostninger ved overvåkning og inndrivelse 
i henhold til disse allmenne bestemmelsers punkt 20 vedrørende overtrekk m.m. 
Foretaket har også rett til å kreve dekket kostnader som kan henføres til kontoen 
eller tjenesten, for eksempel overføringer, betalingstjenester m.m. Gebyrer og 
dekning av utgifter belastes kontoen på det tidspunkt som Foretaket bestemmer. 

16. Oppsigelse
Både Foretaket og Kunden kan si opp Sparekontoavtalen i henhold til disse 
forretningsvilkårene med effekt 14 kalenderdager etter at den ene parten har 
sendt motparten oppsigelse i brevs form. Når Sparekontoavtalen opphører, skal 
partene omgående regulere alle sine forpliktelser i henhold til avtalen. De delene 
av Sparekontoavtalen som fortsatt er aktuelle, skal likevel fortsette å gjelde inntil 
begge partene har oppfylt alle sine forpliktelser overfor motparten. Uavhengig 
av det som er sagt ovenfor, kan hver av partene si opp Sparekontoavtalen 
med umiddelbar virkning dersom motparten vesentlig har misligholdt avtalen. 
Herunder skal ethvert avtalebrudd hvor en korrigering ikke blir iverksatt 
umiddelbart til tross for at det er henstilt om dette, anses som et vesentlig 
avtalebrudd. Foretaket kan også si opp Sparekontoavtalen med umiddelbar 
virkning dersom:
- dette følger av juridiske eller andre restriksjoner i Norge eller i et annet land,   
 eller
- Kunden vesentlig har misligholdt denne, eller en annen avtale mellom Foretaket  
 og Kunden, eller
- Kunden i forbindelse med transaksjoner via Foretaket har handlet i strid med  
 gjeldende lovgivning.

Ved oppsigelse skal Foretaket utbetale eventuelle midler innestående på Kundens 
konto samt renter. Dersom Kunden har en gjeld til Foretaket, opphører avtalen 
etter oppsigelsen å gjelde fra det tidspunkt Kunden har innbetalt sin gjeld til 
Foretaket. 

17. Driftsavbrudd, forstyrrelser m.m.
Kunden er inneforstått med at det kan forekomme driftsavbrudd eller andre 
forstyrrelser i Kundens, Foretakets eller andres datasystem (soft- eller 
hardware), tele- eller elsystem som benyttes for å utføre tjenester omfattet av 
Sparekontoavtale, samt at slike feil/avbrudd kan medføre eksempelvis:
- at Kunden ikke kan inngi oppdrag
- at Kundens oppdrag ikke kommer frem til Foretaket, 
- at Kundens oppdrag innkommer til Foretaket for sent, og/eller at   
 gjennomføringen av oppdraget blir forsinket,
- at Kundens oppdrage for øvrig ikke kommer til å bli iverksatt på tiltenkt måte
- at informasjon (for eksempel informasjon om saldo) som Foretaket stiller til   
 rådighet for Kunden ikke er tilgjengelig, eller er feilaktig.

Om feil eller skade foreligger etter forrige ledd, har Foretaket i alminnelighet 
mulighet til å ta i mot og gi informasjon muntlig per telefon. Oppdrag per telefon 
kan kun inngis i den tidsperioden som fremkommer på Foretakets hjemmeside. 
Dersom feil eller skade etter forrige ledd skulle medføre at elektroniske oppdrag 
ikke kan inngis, og et stort antall kunder samtidig forsøker å inngi oppdrag eller 
få informasjon muntlig per telefon, kan muligheten til å inngi oppdrag eller motta 
informasjon på sistnevnte måte av praktiske årsaker være sterkt begrenset.

Dersom Foretaket har utvist normal aktsomhet, er Foretaket ikke ansvarlig for 
skade som Kunden eller annen pådrar seg som følge av feil eller forstyrrelser 
(ikke begrenset til nevnte eksempler) som nevnt i første avsnitt, herunder slik 
skade som kan oppstå som følge av det som er angitt i andre avsnitt. Foretaket 
er ikke ansvarlig for indirekte skade, med mindre den indirekte skaden skyldes at 
Foretaket har utvist grov uaktsomhet. 

Hvis Kunden oppdager feil eller forstyrrelser som nevnt ovenfor i dette punkt, 

(Side 2 av 3)

A
llm

änna bestäm
m

elser för sparkonto N
O

 20
20

_1



Nordnet Bank NUF Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo Tlf: 23 33 30 23 Faks: 23 33 30 01
E-post: kundeservice@nordnet.no www.nordnet.no Org. nr. 982 503 868 Nordnet Bank AB SE516406-0021 Hovedkontor: Stockholm

A
llm

änna bestäm
m

elser för sparkonto N
O

 20
20

_1

Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) 
for sparekonto hos Nordnet Bank NUF 

er Kunden forpliktet til å melde dette til Foretaket omgående fra det tidspunkt 
Kunden oppdaget eller burde oppdaget feilen. Om så ikke skjer, taper Kunden sin 
rett til å kreve erstatning, å heve oppdraget, samt å gjøre gjeldende annet krav 
som bygger på feilen eller forstyrrelsen. 

18. Begrensning av Foretakets ansvar
Foretaket er ikke ansvarlig for skade som skyldes norsk eller utenlandsk 
lovendring, tiltak som norsk eller utenlandsk myndighet iverksetter, 
krigshandlinger, streik, blokade, boikott, lockout eller annen lignende 
omstendighet, for eksempel data- eller telefeil. Forbeholdet med hensyn til streik, 
blokade, boikott og lockout gjelder selv om Foretaket selv er formål for eller 
iverksetter en slik aksjon. Foretaket svarer ikke for skade som blir forårsaket av en 
annen oppdragstaker som Foretaket har engasjert med behørig aktsomhet, eller 
som er anvist av Kunden. Foretaket svarer heller ikke for skade som blir påført 
Kunden eller en annen part i forbindelse med innskrenking av disposisjonsretter, 
som kan komme til å bli iverksatt mot Foretaket. Det samme gjelder skade 
forårsaket av at ovennevnte organisasjoner eller oppdragstakere blir insolvente. 

Skade som har oppstått på annen måte skal ikke erstattes av Foretaket dersom 
Foretaket har utvist normal aktsomhet. Foretaket er ikke ansvarlig for indirekte 
skade, med mindre den indirekte skaden skyldes at Foretaket har utvist grov 
uaktsomhet.

Dersom det foreligger omstendigheter, som beskrevet i første ledd, som er til 
hinder for at Foretaket helt eller delvis skal kunne iverksette tiltak i henhold til 
disse forretningsvilkår, kan tiltakene utsettes til denne hindringen har opphørt. 
Dersom Foretaket som følge av slike omstendigheter blir forhindret i å iverksette 
eller motta betaling, skal verken Foretaket eller Kunden være pliktig å betale 
forsinkelsesrente.

19. Foretakets rett til å nekte belastning konto m.m.
Foretaket er ikke pliktig til å utføre oppdrag som gjelder tjenester for Kunder 
etter at Kundens rett til å gjøre uttak fra kontoen har opphørt. Dette gjelder også 
tjenester, dersom ordren om utførelse av tjenesten ble gitt før Kundens rett til 
å gjøre uttak opphørte, og tjenesten ble forutsatt utført etter dette tidspunkt. 
Dersom midler innestående på konto ikke dekker en transaksjon fullt ut, har 
Foretaket rett til, uten å varsle kunden, helt eller delvis unnlate å gjennomføre 
transaksjonen. 

20. Overtrekk av konto
Kontoen må ikke på noe tidspunkt overtrekkes. Kunden skal til enhver tid påse å 
være informert om aktuelt disponibelt beløp på kontoen, for eksempel gjennom å 
selv føre notater over innskudd og uttak. Kunden er forpliktet til med innbetalning 
å umiddelbart dekke et eventuelt underskudd på kontoen. Foretakets informasjon 
om aktuell saldo, samt andre opplysninger, gis på bakgrunn av innsetninger og 
uttak som er kjent for Foretaket. Ved overtrekk har Foretaket, uten forutgående 
varsel, rett til å belaste Kundens konto med overtrekksrente og overtrekksgebyr 
i henhold til Foretakets til enhver tid gjeldende prisliste. Foretaket har også uten 
forutgående varsel rett til å umiddelbart sperre kontoen for uttak. I forbindelse 
med dette kan også eventuelle tjenester tilknyttet kontoen sperres. Dersom 
overtrekket er vesentlig, eller kunden ved gjentatte tilfeller har overtrukket 
kontoen, har Foretaket rett til å avslutte kontoen.

21. Innskuddsgaranti
Denne kontoen omfattes av svensk statlig innskuddsgaranti i henhold til vedtak fra 
svenske Riksgälden. I henhold til svensk lov om innskuddsgaranti (1995:1571) har 
Kunden, dersom denne ved Foretakets konkurs ikke får ut innestående midler på 
konti hos Foretaket, rett til særskilt erstatning på det beløp som er fastsatt i loven, 
som på det tidspunktet disse Allmenne vilkår trådte i kraft, var satt til maksimalt 
100 000 euro når erstatningsretten inntreffer. Beløpet omregnes til svenske kroner 
ved bruk av valutakursen som gjelder på tidspunktet retten til erstatning inntreffer. 
Erstatningen utbetales av Riksgälden, uten at særskilt søknad må fremsettes, 
senest 20 dager etter konkursåpning eller fra det tidspunkt som den svenske 
Finansinspektionen beslutter. 

I henhold till lov om sikringsordninger for banker av 6. desember 1996 (nr. 75) 
dekker Bankenes Sikringsfond tap på innskudd av midler på konti opptil NOK 
2.000.000 med fradrag av forfalte lån innskyteren har i Foretaket. Ordningen trer 
i kraft dersom Foretaket ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser. Sikringsfondet 
skal dekke tap på innskudd så snart som mulig og senest tre måneder etter 
at Finanstilsynet har kommet til at Foretaket ikke er i stand til å tilbakebetale 
innskudd, og Foretaket er satt under offentlig administrasjon. 

Erstatning oppad begrenset til et beløp i SEK som tilsvarer 100.000 euro betales 
i første omgang ut fra Riksgälden, deretter dekker Bankenes Sikringsfond tap 
oppad begrenset til NOK 2.000.000. Den totale erstatningen til hver enkelt kunde 
kan maksimalt beløpe seg til NOK 2.000.000. 

22. Endring av forretningsvilkårene
Endringer i disse forretningsvilkårene skal tre i kraft overfor Kunden fra og med to 
måneder etter at Foretaket har sendt melding om endringen til Kunden via e-post 
til Kundens oppgitte e-postadresse, alternativt via elektronisk melding tilgjengelig 
for kunden innlogget på Foretakets hjemmeside, eller i vanlig brev. Dersom 
Kunden ikke godtar endringen, har Kunden rett å si opp Sparekontoavtalen innen 
den nevnte tidsperioden, uten hensyn til oppsigelsestiden som er oppgitt i punkt 
16 ovenfor. 

23. Overdragelse
Kunden samtykker til at Foretaket kan overdra sine rettigheter og forpliktelser 
i henhold til inngåtte avtaler til et annet selskap i det konsern Foretaket inngår. 
Kunden kommer til å få en elektronisk underrettelse før en slik overdragelse finner 
sted. 

24. Generelle opplysninger
Foretaket, Nordnet Bank NUF, er en filial av den svenske banken Nordnet Bank 
AB, som er et bankaksjeselskap som med hjemmel i den svenske loven om bank- 
og finansieringsvirksomhet har konsesjon til å drive bankvirksomhet. Videre har 
Nordnet Bank AB konsesjon til å drive verdipapirvirksomhet med hjemmel i den 
svenske loven om verdipapirmarkedet. Nordnet Bank AB står under tilsyn av den 
svenske Finansinspektionen. Nordnet Bank NUF står dessuten under tilsyn av 
Finanstilsynet.

25. Begrensning av forpliktelser og forholdet til andre avtaler
Foretaket er ikke forpliktet til å foreta seg annet enn hva som fremkommer av 
disse vilkår, med mindre annet avtales skriftlig. Dersom det inngås slike særskilte 
avtaler, skal det som uttrykkelig fremkommer av disse avtalene gjelde fremfor 
disse allmenne bestemmelsene. 

26. Gjeldende lovgivning
Denne Sparekontoavtalen er underlagt norsk rett. Tvister angående tolkningen 
eller anvendelsen av denne Sparekontoavtalen skal avgjøres av Oslo tingrett. 
Dersom kunden ikke er tilfreds med klagebehandlingen hos Nordnet Bank NUF, 
kan Kunden bringe spørsmål om forståelsen av forretningsvilkårene og forhold i 
tilknytning til Foretaket inn for Finansklagenemnda.
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