
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

Informasjon om Nordnet Bank NUF:
Nordnet Bank NUF
Postboks 302 Sentrum
0103 Oslo
Hovedkontor: Stockholm
Org.nr: 982 503 868
Tlf: +47 23 33 30 23
Faks: + 47 23 33 30 01
E-post: kundeservice@nordnet.no
www.nordnet.no

Nordnet Bank NUF er en filial av den svenske banken Nordnet Bank AB, hvis 
hovedsakelige virksomhet er å drive effektiv verdipapirhandel over internett, 
samt tilby tjenester for handel og sparing i finansielle instrumenter.
Nordnet Bank AB er eid av det svenske selskapet Nordnet AB (publ) som er 
børsnotert på Nasdaq Stockholm. For mer informasjon om Nordnet-konsernet, 
se nordnetab.com.

Nordnet er et bankaksjeselskap som med hjemmel i den svenske loven om 
bank- og finansieringsvirksomhet har konsesjon til å drive bankvirksomhet. 
Videre har Nordnet 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 delvis under tilsyn av Finanstilsynet.
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Om avtale om intradagskreditt
I tillegg til Allmenne bestemmelser for intradagskreditt, omfatter avtalen om 
intradagskreditt også gjeldende Kredittavtale, Rammeavtale for verdipapirlån, 
Allmenne bestemmelser for depot/konto samt Allmenne vilkår for handel med 
finansielle instrumenter. Ved å anvende denne tjenesten godtar du samtlige av 
disse vilkårene.

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. Intradagskreditt kan kun 
benyttes på en aksje- og fondskonto med godkjent kredittavtale.

Risiko
Ved å benytte belåning, og spesielt intradagskreditt, er det viktig at du som 
kunde følger med på kursutviklingen, slik at du kan reagere raskt ved fallende 
kurser. I et fallende marked er det viktig at du kan bedømme din økonomiske 
situasjon og dermed også unngå større tap enn det du anser deg forberedt 
til å håndtere. Det er ikke tillatt å være overbelånt, noe som inntreffer dersom 
belåningsverdien ikke lenger dekker den benyttede kreditten. Ved bankdagens 
slutt er det du som kunde som er ansvarlig for at intradagskreditten ikke 
benyttes over natten. Dersom ikke intradagskreditten reguleres ved dagens 
slutt, kommer den overbelåning og/eller overskridelsen av kredittgrense som 
kan oppstå som følge av dette til å håndteres i henhold til Nordnets til enhver 
tid gjeldende rutine for overbelåning/overskridelse av kredittgrense.
Handel med finansielle instrumenter innebærer alltid en risiko. Dine 
investeringer kan så vel øke som minske i verdi, og det finnes ingen garanti for 
at du får tilbake investert kapital.

Tidligere verdiutvikling og avkastning gir ikke noen sikre indikasjoner når det 
gjelder fremtidig utvikling og avkastning.
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Forhåndsinformasjon for avtale 
om intradagskreditt

Varighet og oppsigelse
Avtalen gjelder inntil videre. Avtalen kan sies opp av Nordnet skriftlig med 
umiddelbart opphør. Kunden kan si opp tjenesten med opphør 7 kalenderdager 
etter at Nordnet har mottatt oppsigelsen. Kunden kan for eksempel si opp 
avtalen ved å kontakte Nordnets kundeservice eller ved å deaktivere tjenesten 
innlogget på nordnet.no.

Dersom Nordnet har sagt opp avtalen, kommer Nordnet til å behandle en 
eventuell ny søknad om intradagskreditt tidligst 7 bankdager etter at avtalen 
har blitt sagt opp på grunn av overbelåning/overskridelse av kredittgrense.

Oppsigelse
Dersom du angrer deg har du rett til å si opp avtale om intradagskreditt innen 
14 dager regnet fra den dagen du inngikk avtalen. Angreretten gjelder kun 
innledende avtale om intradagskreditt og ikke de enkelte avtaler, tjenester, 
uttak, kjøp, betalinger, transaksjoner, overføringer m.m. eller tilsvarende, som 
er utført under avtaleperioden. Noen angrerett foreligger heller ikke for de 
enkelte avtaler, tjenester, uttak, kjøp, betalinger, transaksjoner, overføringer 
m.m. eller tilsvarende som Nordnet har fullført på din begjæring før du benytter 
din angrerett.

Dersom du angrer deg har Nordnet rett til erstatning for den avtalte tjenesten 
for den tiden du har benyttet tjenesten og for kostnader frem til du benyttet din 
angrerett.

For å utøve din angrerett må du benytte angrerettsskjema.

Lov og verneting
Avtale om intradagskreditt er underlagt norsk rett. Tvister angående tolkningen 
eller anvendelsen av disse vilkårene skal avgjøres av Oslo tingrett om ikke 
annet følger av ufravikelig lovgivning.

Språk
Vilkår og informasjon om Nordnets tjenester foreligger på norsk. I 
avtaleperioden vil Nordnet kommunisere med kunden på norsk. Det 
gjøres oppmerksom på at noe kommunikasjon vil kunne foregå på svensk. 
Kommunikasjon mellom kunden og Nordnet på kundens initiativ vil kunne skje 
via Nordnets meldingstjeneste innlogget på nordnet.no, telefon og i visse 
tilfeller via post.

Reklamasjoner
Dersom du er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, er det viktig at du 
kontakter Nordnet og fremfører dine synspunkter. Klager og erstatningskrav 
(reklamasjoner) må omgående fremføres til Nordnets reklamasjonsansvarlig, 
ved å kontakte Nordnets kundetjeneste. Se også punkt G.9 i Allmenne 
bestemmelser for depot/kontoavtale. Nordnets målsetning er å besvare 
reklamasjoner innen 14 dager. Eventuelle tvister med Nordnet kan meldes til 
Finansklagenemnda eller til Norges Fondsmeglerforbunds Etisk Råd. Avtalen 
er underlagt norsk rett med verneting i Norge.
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