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KREDITTAVTALE (SIDE 1 AV 2)
Aksjekreditt tilknyttet depot med verdipapir som sikkerhet

K
redittavtale D

epot 2013:2

Navn (etternavn/fornavn)

Gateadresse, postboks eller tilsv. (folkeregistrert adresse)

Postnummer Sted

Telefaks

Fødselsnr. (11 siffer)

Depotnr.

KREDITTKUNDE

Telefon dagtid 

Telefon kveldstid

 1. PARTER
Partene i denne avtalen er Nordnet Bank NUF (heretter Foretaket) 
som kredittgiver, og den eller de personer som har fått innvilget 
sin kredittsøknad (heretter Kunden). Etter at Kunden har sendt en 
kredittsøknad til Foretaket, vil Foretaket gjennomføre en kreditt-
vurdering av kunden, hvor Foretaket vil innhente opplysninger fra et 
kredittopplysningsbyrå. Foretaket forbeholder seg retten til å avslå 
kredittsøknaden. Hvis Foretaket godkjenner Kundens kredittsøknad, 
inngås en avtale mellom partene i henhold til vilkårene i denne 
avtale, samt de til enhver tid gjeldende Allmenne bestemmelser 
for depot/konto som finnes tilgjengelig på Foretakets hjemmeside 
www.nordnet.no. Avtalen anses inngått når Foretaket har godkjent 
Kundens kredittsøknad og stilt kredittmuligheten til rådighet på 
Kundens depotkonto.

2. SAMEIET DEPOT OG SOLIDARANSVAR
Hvis to eller flere personer sammen inngår denne kredittavtalen med 

Foretaket, kan hver person representere de øvrige overfor Foretaket. 
Begge eller alle personene betegnes samlet som Kunden, og er soli-
darisk ansvarlig overfor Foretaket. Med solidarisk ansvar, menes at 
Foretaket kan kreve hver og en av kundene for den fulle forpliktelsen 
som oppstår etter kredittavtalen

3. RENTE
Kunden skal betale rente til Foretaket i henhold til en årlig rentesats 
som beregnes på grunnlag av den til enhver tid utestående gjeld til 
Foretaket. Renten på tidspunktet for avtalens inngåelse fremkommer 
av skjemaet ovenfor. Renten forfaller til betaling den siste dag i hver 
måned, og trekkes fra Kundens depot.

Renten er variabel.

Endring av renten kan kun skje i det omfang endringen skyldes:
- Kredittpolitiske beslutninger, som påvirker det alminnelige rent-

enivået
- Endringer i Foretakets utlåningskostnader
- Andre kostnader, som Foretaket ikke med rimelighet kunne 
forutse på tidspunktet hvor kreditten ble tildelt Kunden. 

Foretaket er forpliktet til å endre rentene i overensstemmelse 
med ovenstående vilkår, også om dette er til Kundens fordel. 
Renteendringer skal meddeles Kunden før de trer i kraft, se punkt 
17. De til enhver tid gjeldende rentesatser finnes tilgjengelig på 
Foretakes hjemmeside www.nordnet.no. Alternativt kan Foretaket 
kontaktes.

4. EFFEKTIV ÅRLIG RENTE
Effektiv årlig rente er de samlede årlige kostnader (rente, eventuelle 
avgifter og omkostninger) uttrykt som en årlig prosentandel av det 
samlede kredittbeløp. Effektiv rente i skjemaet ovenfor er beregnet 
ut fra forutsetningene som er oppgitt i punkt 8 nedenfor.

Kr (med siffer)

Kr (med bokstaver)

Årlig rente

Beregnet på utnyttet kredittgrense (se punkt 8 nedenfor)

Rente som påløper pr dag (se punkt 19 nedenfor om forutsetninger lagt til grunn for beregningen)

(fylles ut av 
Foretaket)
Innvilget kreditt-
grense

RENTE

DET TOTALE 
BELØPET SOM 
SKAL TIL-
BAKEBETALES 

RENTEKOSTNAD 
VED BRUK AV 
ANGRERETT 

Årlig effektiv rente
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Sivilstatus

Boligform

Ansettelsesform

Arbeidsgiver

Sum lån Sum inntekter Innehav av verdipapir Sum renter og avdrag

 kr kr/år  kr kr/mnd

Leieutgifter  Driftskostnader bolig Øvrige kostnader

 kr/mnd  kr/mnd kr/mnd

Ansatt siden (år/måned):

_______/________

Inntekt

 kr/år

HUSHOLD-
NINGENS 
ØKONOMI

ØKONOMISKE 
OPPLYSNINGER 
OM KREDITT-
KUNDE

ØNSKET 
KREDITTGRENSE

Gift  Ugift Samboer Skilt Enke/Enkemann

250.000 kr 1.000.000 kr 2.000.000 kr 3.000.000 kr 5.000.000 kr

Enebolig/flermannsbolig  Andelsleilighet Selveierleilighet Leiet bolig Hybel

Fast stilling  Midlertidig stilling Selvstendig næringsdrivende  Heltid
Student Pensjonist Annet  Deltid 



KREDITTAVTALE (SIDE 2 AV 2)
Aksjekreditt tilknyttet depot med verdipapir som sikkerhet

K
redittavtale D

epot 2013:2

5. KREDITTAVTALENS VARIGHET 
Kredittavtalen er ikke tidsbestemt, og gjelder inntil videre. Avtalen 
kan sies opp i overensstemmelse med punktene 12 og 14 nedenfor.

6. VILKÅR FOR DISPONERING AV KREDITTEN 
Kreditten kan utnyttes helt eller delvis så snart Nordnet har innvilget 
kredittsøknaden, og kredittmuligheten har blitt stilt til disposisjon 
på Kundens depot.

7. AVGIFTER OG KOSTNADER
Kunden er forpliktet til å betale avgifter til Foretaket, ut over almin-
nelig rente, for Foretakets kostnader ved å yte kreditt til Kunden. 
Avgifter som Kunden skal betale til Foretaket ved inngåelse av denne 
kredittavtalen, fremkommer av kredittavtalen. En eventuell særskilt 
avgift, forfaller til betaling på det tidspunkt hendelsen som medfører 
avgiften inntreffer. 

I den grad Foretakets kostnader ved å yte kreditt til Kunden øker, 
kan Foretaket høyne eller innføre en avgift som skal dekke den 
forhøyede kostnaden. Foretaket skal varsle Kunden om innføring 
eller forhøyning av en avgift før denne trer i kraft, se punkt 17. 
De til enhver tid gjeldende avgifter finnes tilgjengelig på Foretakes 
hjemmeside www.nordnet.no. Alternativt kan Foretaket kontaktes.

Kunden skal også betale for de kostnader som Kunden påfører 
Foretaket i forbindelse med bevare eller realisere stilt sikkerhet 
(pant), samt for å bevåke og drive inn fordringer som Foretaket har 
overfor Kunden i kraft av kredittavtalen. 

8. DET SAMLEDE BELØP SOM SKAL BETALES
Det totale beløpet som skal betales er lånt kapital pluss renter og 
eventuelle kostnader knyttet til kreditten. I skjemaet ovenfor angis 
det et eksempel på det samlede beløp som skal betales forutsatt 
at kreditten er utnyttet opp til kredittgrensen i ett år, hvor renten 
som også er oppgitt i skjemaet ovenfor er konstant. Da renten i 
denne kredittavtalen er variabel, utgjør eksemplet ovenfor kun en 
indikasjon på det samlede beløp som skal betales. Ved beregning av 
det samlede beløp som skal betales, innberegnes ikke omkostninger 
som Kunden kan komme til å betale i forbindelse med mislighold 
av kredittavtalen.

9. FORDELING AV INNBETALINGER 
Innbetalinger vil først gå med til å dekke ubetalte avgifter og forfalte 
renter. Resterende innbetaling vil utgjøre nedbetaling på kreditten.

10. OVERBELÅNING 
Kundens rett til å utnytte sin kreditt gjelder, dersom Foretaket ikke 
meddeler noe annet, opp til et beløp som tilsvarer den til enhver tid 
samlede belåningsverdien av verdipapirene i Kundens depot. Det er 
ikke tillatt å overskride den til enhver tid sammenlagte belånings-
verdien av verdipapirene i depotet, eller kredittgrensen fastsatt 
i avtalen, dersom kredittgrensen er lavere enn det beløp som til 
enhver tid tilsvarer verdipapirene i depotets samlede belåningsverdi 
(overbelåning).

Dersom overbelåning inntreffer, plikter Kunden umiddelbart å reg-
ulere sitt depot. Regulering av depotet kan skje ved å:

- gjøre en innbetaling til depotet,
- flytte belåningsbare verdipapirer til depotet,
- selge belånte verdipapirer i depotet.

Ved overbelåning vil Kundens depot bli belastet med en over-
belåningsrente, samt en overbelåningsavgift som Foretaket til enhver 
tid fastsetter. I tillegg påløper ordinær lånerente.
 
Dersom overbelåning oppstår, kan Foretaket også sperre Kundens 

mulighet til å utnytte kreditten, eller si opp kredittavtalen, jf punkt 
13 og 14.
 
11. OVERBELÅNINGSRENTE OG OVERBELÅNINGSAVGIFT
Dersom overbelåning oppstår, vil Kundens depot bli belastet med en 
overbelåningsrente i tillegg til ordinær lånerente, inntil overbelåning 
har blitt regulert. Overbelåningsrenten er ved avtalens inngåelse 
11,75%. Renten kan endres på samme måte som lånerenten, se 
punkt 3.

Dersom ovebelåning oppstår, vil Kundens depot bli beslastet en 
overbelåningsavgift. Avgiften er ved avtalens inngåelse kr 200,-. 
Avgiften kan endres slik som beskrevet i punkt 7.

12. FØRTIDIG TILBAKEBETALING, OPPSIGELSE AV KREDITT
Kredittkunden kan til enhver tid, helt eller delvis, tilbakebetale 
skyldig beløp uten at avgifter tilkommer. Ønsker Kunden å si opp 
kredittavtalen, skal dette skje skriftlig. 

13. SPERRING
Foretaket har, når saklig grunn foreligger, rett til å sperre Kundens 
mulighet til å utnytte kreditten. Foretaket skal skriftlig opplyse 
Kunden om årsaken til sperringen før denne får virkning. Dersom 
slik forhåndsopplysning ikke er mulig, skal opplysningene gis umid-
delbart etter at sperringen skjer. Saklig grunn kan være at:

- Kunden ikke har oppfylt sine forpliktelser i tråd med denne 
avtalen.
- Kunden blir overbelånt, har mislighold sin kreditt på annet vis, 
eller har misligholdt tilknyttede tjenester.
- Det er grunn til å tro at Kunden ikke vil gjennomføre sine betal-
ingsforpliktelser overfor Foretaket.

14. FORETAKETS RETT TIL Å SI OPP KREDITTEN
Kredittavtalen løper inntil videre. Foretaket kan si opp kreditten til 
betaling med to måneders varsel. Hvis Kunden ikke kan har utnyttet 
kreditten, kan Foretaket si opp kreditten omgående. Foretaket skal 
meddele Kunden om oppsigelsen og grunnen for denne, før kunden 
mister retten til kreditten. Dersom det finnes særskilte grunner, kan 
meddelelse i stedet avgis umiddelbart etter oppsigelsen. 

Foretaket har utover dette rett til å si opp kreditten til førtidig betal-
ing på et tidspunkt som Foretaket bestemmer, hvis en eller flere av 
følgende omstendigheter foreligger:

- Kredittens sikkerhet er vesentlig forringet, eller avtalen for øvrig 
vesentlig misligholdes.

- Det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkurslovens 
regler hos Kunden.
- Kunden avgår ved døden uten at det innen rimelig frist foreligger 
eller etter varsel blir stilt betryggende sikkerhet for oppfyllelse.

Dersom det ut fra Kundens handlemåte eller alvorlig svikt i Kundens 
betalingsevne er klart at kreditten vil bli vesentlig misligholdt, kan 
Foretaket kreve at det uten ugrunnet opphold stilles betryggende 
sikkerhet for kreditten eller rettidig betaling. Stilles ikke slik 
sikkerhet, kan Foretaket kreve kreditten innfridd ved påkrav. 
Bestemmelsen i dette avsnittet gjelder ikke for kreditt som allerede 
er betryggende sikret.

15. FORETAKETS RETT TIL Å SELGE PANTSATTE FINANSIELLE 
INSTRUMENT
Oppstår overbelåning, dvs. at kreditten overstiger depotets 
belåningsverdi (se punkt 10), plikter Kunden umiddelbart og uten 
anmodning å betale inn det overskytende beløpet til Foretaket, eller 
stille tilleggssikkerhet i en slik utstrekning at Kunden ikke lenger 
er overbelånt.

Dersom slik betaling ikke skjer, eller sikkerhet ikke stilles, har 
Foretaket rett, men ingen plikt, til å selge hele Kundens sikkerhet 
(innehav i Kundens depot), eller deler av Kundens stilte sikkerhet 
slikt at den utnyttede kreditten ikke lenger overstiger den kredit-
ten Kunden har rett til, jf Allmenne bestemmelser for depot-/konto 
punkt D.2. Kunden må selv holde seg informert om den sammenlagte 
belåningsverdien av verdipapirene i Kundens depot til enhver tid.
 
Ovenstående innskrenker ikke Foretakets rett til å sperre kredit-
tmuligheten etter punkt 13, eller si opp kredittavtalen etter punkt 14.

16. OVERDRAGELSE AV KREDITTAVTALE
Foretaket har rett til å videreselge eller pantsette rettigheter og 
forpliktelser som oppstår mellom Kunden og Foretaket i henhold til 
denne kredittavtalen. 

17. MELDINGER M.M.
Bestemmelser om meldinger og kommunikasjon mellom Kunden 
og Foretaket fremkommer av Allmenne bestemmelser for depot/
konto punkt G.3.

18. BEGRENSNING AV FORETAKETS ANSVAR
Foretakets ansvar reguleres i henhold de til enhver til gjeldende 
Allmenne bestemmelser for depot/konto, se blant annet punkt G. 10.

19. ANGRERETT 
Kunden har rett til å gå fra kredittavtalen ved å gi melding til 
Foretaket innen 14 kalenderdager fra den dag da avtalen ble inngått, 
eller fra den dag Kunden mottar avtalevilkårene og øvrige opplys-
ninger i samsvar med finansavtalelovens § 48, dersom dette skjer 
senere enn på avtaletidspunktet. Dersom melding gis skriftlig, anses 
fristen overholdt om meldingen er avsendt innen fristens utløp.
Ved bruk av angreretten, skal Kunden uten unødig opphold og 
senest 30 kalenderdager etter at melding er sendt, tilbakebetale 
kredittbeløpet og betale nominelle renter, som er påløpt fra kredit-
ten ble benyttet, til kreditten blir tilbakebetalt. Rentebeløp pr dag 
ved fullt utnyttet kredittmulighet fremkommer av kredittavtales 
utfyllingsdel ovenfor.

Bestemmelsene i angrerettloven gjelder ikke for Kredittavtalen.
    
20. REKLAMASJONER
Eventuelle reklamasjoner og klager bør først rettes til den kontakt-
person eller den enhet som har innvilget kreditt. Kunden kan også 
kontakte Foretakets reklamasjonsansvarlig.

21.  TVISTELØSNING 
Ved tvist, kan Kunden henvende seg til Finansklagenemnda, 
Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo eller Norges Fondsmeglerforbunds 
Etiske råd, postboks 292 Sentrum, 0103 Oslo, for uttalelse

22. TILSYNSMYNDIGHET
Foretaket er underlagt tilsyn av svenske Finansinspektionen, box 
7821, 10397 Stockholm, Sverige. Foretaket står også delvis under 
tilsyn av Finanstilsynet, postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo

23. LOV OG VERNETING
Denne kredittavtale er underlagt norsk lov. Tvister som springer ut 
av kredittavtalen skal avgjøres av en norsk domstol.

24. FORHOLDET MELLOM KREDITTAVTALEN OG ALLMENNE 
BESTEMMELSER FOR DEPOTKONTO 
Allmenne bestemmelser for depot/konto gjelder for denne avtale, jf 
punkt 1. Dersom det oppstår motstrid mellom denne kredittavtale 
og Allmenne bestemmelser for depot/konto, har denne kredit-
tavtalen forrang.

Sted dato

Navn/selskapsnavn og underskrift

Nordnet Bank NUF

KUNDENS 
UNDERSKRIFT

NORDNETS
UNDERSKRIFT

Jeg/vi bekrefter å ha lest og forstått ovennevnte vilkår samt “Allmenne bestemmelser for depot/konto”, som utgjør en integrert del av denne avtalen. 
Jeg /vi bekrefter å ha mottatt “Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt”.
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BAKGRUNN
Undertegnede depot-/kontoinnehaver (Kunden) og Nordnet Bank AB (Selskapet) har 
inngått/har til hensikt å inngå en avtale som innebærer at Selskapet kan komme til å 
yte kreditt til Kunden mot at Kunden pantsetter finansielle instrumenter til Selskapet. 
Selskapet kan komme til å direkte eller indirekte finansiere slik kreditt ved å oppta kreditt 
hos en annen institusjon under tilsyn, i hvilket tilfelle Selskapet kan komme til å stille sik-
kerhet for finansieringen med bl.a. de finansielle instrumenter som Kunden har pantsatt 
til Selskapet. Dersom Kunden har andre avtalefestede forpliktelser overfor Selskapet, for 
eksempel å stille marginsikkerhet for derivathandel, som omfattes av Selskapets panterett 
i kundens finansielle instrumenter, kan Selskapet på tilsvarende måte komme til å dispo-
nere over disse. Slik anvendelse av de finansielle instrumenter som kunden har pantsatt 
til Selskapet, omtales heretter som Frempantsettelse. 

Det er en forutsetning for Frempantsettelse at Selskapet og Kunden inngår en avtale om 
vilkårene som skal gjelde for Frempantsettelsen.

VILKÅR FOR FREMPANTSETTELSE
Gjennom denne avtalen inngår Selskapet og Kunden slik avtale som nevnt ovenfor og 
er enige om at Selskapet skal få disponere over Kundens finansielle instrumenter på 
følgende vilkår:

 1. Selskapet har rett til å skille finansielle instrumenter pantsatt av Kunden fra for-
dringen og/eller forpliktelsen de er pantsatte for, og i sin tur hos annen institusjon under 
tilsyn pantsette instrumentene eller panteretten, eller overføre panteretten til disse instru-
mentene. Slik disposisjon kan ikke skje for høyere beløp eller på strengere vilkår enn det 
som gjelder for pantsettelsen mellom Selskapet og Kunden.

 2. Selskapets disposisjon over Kundens pantsatte finansielle instrumenter skal videre 
skje på vilkår som gir Kunden rett til å utføre betalinger til Selskapet frem til det tidspunkt 
da Selskapet og/eller den som har mottatt en rett til instrumentene, skriftlig meddeler 
Kunden at betaling skal skje til en annen enn Selskapet. Dersom slik betalingsanvisning 
gis, plikter Kunden å følge denne.

 3. Selskapet plikter å umiddelbart videreføre betalinger som Kunden feilaktig eller ved 
en feiltakelse har utført til Selskapet, til anvist betalingsmottaker.

SÆRLIG INFORMASJON TIL KUNDEN
Selskapet kommer ikke til å underrette Kunden om hvert enkelt tilfelle av frempantset-
telse. Kunden bør derfor påregne at dersom Kunden har mottatt kreditt av Selskapet, eller 
har andre forpliktelser overfor Selskapet, kan en frempantsettelse foreligge.

Kunden gjøres oppmerksom på at en betalingsanvisning fra Selskapet, eller fra annen 
instans som har mottatt en rett til de frempantsatte instrumentene, kan innbefatte en 
anvisning om hvordan Kunden skal opptre dersom Kunden ønsker å selge finansielle 
instrumenter som er pantsatte til Selskapet, og at det er viktig at slik anvisning følges. 
Videre gjøres Kunden spesielt oppmerksom på at det er viktig å følge alle betalingsan-
visninger som gis til Kunden i kraft av denne avtalen. En feilaktig betaling kan føre til at 
betalingen må utføres ytterligere en gang for at Kunden fritt skal kunne disponere over 
frempantsatte finansielle instrumenter. Det foreligger således en fare for at Kunden ikke 
får refundert en feilaktig utført betaling.
 

BELÅNINGSAVTALE/FREMPANTSETTELSESAVTALE
(MÅ SENDES NORDNET PER POST I ORIGINAL)

Navn (etternavn, fornavn) / Firmanavn (fullstendig navn)

Gateadresse, postboks eller tilsvarende Telefon dagtid

Postnummer Sted 

Depotnummer

Fødselsnr. (11 siffer)/Org. nr.

Telefon kveldstid

Mobiltelefon

KUNDE

Sted og Dato   Kundens underskriftUNDERSKRIFTER
Gyldig firmaattest
som ikke er eldre
enn 3 mnd. skal
legges ved for
juridisk person

Sted og Dato  Nordnet Bank NUF

UNDERSKRIFT
FORETAKET

B
elåningsavtal N

B
N

O
 2013:1
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BLOKKBOKSTAVER



ADRESSE

BEKREFTELSE AV LEGITIMASJON

     Telefon 

Kopiere inn ditt pass, førerkort eller annen gyldig legitimasjon her:

BLOKKBOKSTAVER    Fødselsnummer

BEKREFTELSE
Jeg bekrefter at 
kopien stemmer 
overens med 
originalen

Person 1

LEGITIMASJON

K
undidentifiering N

B
 2013:1

 Avtale for privatperson/foretak Avtale for umyndig Avtale for aksjespareklubb Fullmakt

BEKREFTELSEN 
ER VEDLEGG
TIL:

Kryss av for hvilken blankett du legger ved:

NORDNETS
UNDERSKRIFT

Sted og dato    Signatur

1.

2.

3.

4. Nordnet, Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo

Depotnummer (fylles ut av Foretaket)

Bekreftelse = at to personer (andre enn deg selv) ved signatur, blokkbokstaver, dato, sted, fødselsnummer, telefonnummer, e-post og gateadresse bekrefter 
at kopien stemmer overens med originalen direkte på kopien. Signaturen skal være skrevet med svart eller blått blekk.

Denne blanketten benytter du når du skal legitimere deg hos Nordnet. Benytt denne eller lag en lignende selv. Husk 
å tenke på at dersom du lager en egen ved å kopiere din legitimasjon på et annet papir må alle opplysninger om  
bekreftelsen av to personer som beskrevet under være med.

Legg din legitimasjon her og kopier sammen med denne blanketten, bekreft 
deretter kopien. OBS! Ikke teip, lim eller heft fast en kopi av din legitimasjon.

Sted og dato    Signatur 

Gateadresse, postboks eller tilsv.

Postnummer, Poststed      E-post

Person 2

     Telefon 

BLOKKBOKSTAVER    Fødselsnummer

Sted og dato    Signatur 

Gateadresse, postboks eller tilsv.

Postnummer, Poststed      E-post

Nordnet Bank NUF    Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo    Tlf: 03023 (+47 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
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