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Navn (etternavn/fornavn)

Gateadresse, postboks eller tilsv. (folkeregistrert adresse)

Postnummer Sted

E-postadress

Fødselsnr. (11 siffer)

Telefon kveldstid

Kredittkunde

Kreditkontonr (ifylles av Bolaget)

Konto-/depotnummer

Sivilstatus

Boligform

Ansettelsesform 

Arbeidsgiver

Sum lån  

Leieutgifter Driftskostnader bolig Øvrige kostnader
 kr/mnd  kr/mnd kr/mnd

Ansatt siden (år/måned):

_______/________

Inntekt  
  
   kr/år

Husholdningens
Økonomi

Økonomiske
opplysninger
om kredittkunde

Ønsket
kredittgrense

Jeg ønsker følgende kredittgrense:

Nordnet har rett til å innvilge enn lavere kredittgrense enn hva jeg har fylt i ovenfor.

Gift  Ugift Samboer Skilt Enke/Enkemann

250.000 kr 1.000.000 kr500.000 kr 750.000 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

Sted dato

Navn og underskrift

Kundens
underskrift

Jeg/vi bekrefter å ha lest og forstått forhåndsinformasjon, nedestående vilkår, avtalevilkår for aksjesparekonto og “Allmenne bestemmelser for depot/konto” som utgjør 
en integrert del av denne avtalen.

Innehav av verdipapir

kr kr/år kr kr

Sum renter og avdragSum inntekter

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

Telefon dagtid



Vilkår for kreditt 

1. Generelt om kredittsøknaden, avtaleinngåelse og utnyttelse av kreditte
Etter at eier av aksjesparekonto (Kunde) har sendt en kredittsøknad 
Nordnet Bank NUF (Foretaket), vil Kunden etter Foretakets innvilgelse av 
kredittsøknaden ha rett til kreditt. Kreditten vil være knyttet til en kredittkonto 
hos Foretaket. Kreditten kan benyttes helt eller delvis så snart Foretaket har 
innvilget kredittsøknaden og åpnet en kredittkonto for Kunden. 

Hvis Foretaket godkjenner Kundens kredittsøknad, inngås en avtale mellom 
partene i henhold til vilkårene i denne avtale, samt den til enhver tid gjeldende 
avtale for aksjesparekonto, og Allmenne vilkår for depot/konto som finnes 
tilgjengelig på Foretakes hjemmeside nordnet.no. Kredittavtalen anses inngått 
når Foretaket har godkjent Kundens kredittsøknad og stilt kredittmuligheten til 
rådighet på Kundens kredittkonto.

Foretaket forbeholder seg retten til å avslå Kundens kredittsøknad. Dersom 
kredittsøknaden avslås skal Foretaket underrette Kunden om årsaken til dette. 

Retten til kreditt gjelder – om Foretaket ikke informerer om annet – opp til et 
beløp som tilsvarer den til en hver tid gjeldende sammenlagte belåningsverdi 
av Kundens eiendeler på aksjesparekontoen, likevel slik at den kredittrammen 
Kunden har fått innvilget av Foretaket vil danne en øvre grense. Har Kunden i 
henhold til særskilt avtale pantsatt eiendelene på aksjesparekontoen for andre 
forpliktelser enn Kundens kredittkonto hos Foretaket skal disse forpliktelsene, 
i samsvar med de prinsipper som til enhver tid gjelder for Foretaket, tas i 
betraktning ved fastsettelsen av kredittrammen. 

2. Kredittavtalens varighet
Kredittavtalen er ikke tidsbestemt, og gjelder inntil videre. Kredittavtalen kan 
sies opp i overensstemmelse med punkt 3 nedenfor.

3. Oppsigelse og fremgangsmåte for å avslutte kredittavtalen
Kredittavtalen løper inntil videre. Kunden kan når som helst si opp 
Kredittavtalen, hvorved Kredittavtalen opphører straks all kreditt er innfridd 
og alle påløpte renter er betalt. Kundens oppsigelse av Kredittavtalen skal skje 
skriftlig ved melding til Foretaket. 

Foretaket kan si opp kreditten til innfrielse med to måneders varsel. 

Hvis Kunden ikke har utnyttet kreditten, kan Foretaket ved saklig grunn 
sperre Kundens rett til å benytte kredittmuligheten. Foretaket skal meddele 
Kunden om begrunnelsen for sperringen før denne får virkning eller, dersom 
slik forhåndsopplysning ikke er mulig, umiddelbart etter at sperringen har 
fått virkning. Foretaket har utover dette rett til å si opp kreditten til innfrielse 
på et tidspunkt som Foretaket bestemmer, hvis en eller flere av følgende 
omstendigheter foreligger:

(a) Kredittens sikkerhet er vesentlig forringet, eller avtalen for øvrig   
 vesentlig misligholdes.
(b) Det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkurslovens   
 regler hos Kunden.
(c) Kunden avgår ved døden uten at det innen rimelig frist foreligger   
 eller etter varsel blir stilt betryggende sikkerhet for oppfyllelse.
(d) Kunden har stilt pant som sikkerhet for kreditten, og vilkårene i  
 pantelovens § 1-9 er oppfylt.

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.

Vil Foretaket si opp kreditten til innfrielse som følge av noen av hendelsene 
nevnt i punkt a-d over, skal Foretaket underrette Kunden om oppsigelsen og 
grunnlaget for denne før Kunden mister sin rett til kreditten/kreditten kreves 
innfridd. Kunden skal da gis en frist på minst to uker for å rette forholdet, 
regnet fra det tidspunktet Foretaket sender Kunden en skriftlig melding om slik 
innfrielse, eller fra når meldingen kommer Kunden i hende på annen måte.
Har Foretaket krevd innfrielse av kreditten som følge av noen av hendelsene i 
punkt a-d over, er Kunden likevel ikke forpliktet til å innfri kravet dersom Kunden 
før utløpet av oppsigelsestiden/rettefristen har betalt det beløp og de renter 
som har forfalt. 

4. Belåningsverdi, overbelåning m.m.
Belåningsverdien av eiendelene på aksjesparekontoen beregnes av 
Foretaket i samsvar med de regler som gjelder for Foretaket. Informasjon om 
den aktuelle sammenlagte belåningsverdien eller den aktuelle belåningsverdien 
for ett visst finansielt instrument på aksjesparekontoen kan mottas fra Foretaket 
ved henvendelse til dette, eller kan finnes på Foretakets hjemmeside under 
”Belåning”. 

Det er Kundens ansvar å holde seg informert om den til enhver tid 
sammenlagte belåningsverdien av eiendelene i aksjesparekontoen samt å sikre 
at overbelåning ikke på noen tidspunkt forekommer. Med overbelåning menes 
at kreditten overstiger eiendelenes sammenlagte belåningsverdi, også tatt i 
betraktning øvrige forpliktelser som disse eiendelene tjener som sikkerhet for. 

Kunden kan under enhver omstendighet ikke unngå ansvar for overbelåning 
ved å påberope seg at Foretaket ikke har informert om gjeldende sammenlagte 
belåningsverdi av eiendelene i aksjesparekontoen i tilfelle av overbelåning. 

Dersom overbelåning likevel skulle oppstå plikter Kunden umiddelbart og uten 
anmodning å betale inn det overskytende beløpet til Foretaket for å regulere sin 
kredittkonto hos Foretaket, eller stille tilleggssikkerhet i en slik utstrekning at 
Kunden ikke lenger er overbelånt. Dersom slik betaling ikke skjer, eller sikkerhet 
ikke stilles, kan Foretaket kreve kreditten innfridd i tråd med avtalens punkt 3, og 
Foretaket har rett, men ingen plikt, til å selge Kundens stilte sikkerhet (innehav 
i Kundens depot), eller deler av Kundens stilte sikkerhet slikt at den utnyttede 
kreditten ikke lenger overstiger den kreditten Kunden har rett til, jf. Allmenne 
bestemmelser for depot-/konto punkt D.2.

5. Overføringer mellom Kredittkonto og Aksjesparekonto 
I løpet av en handelsdag kan Kunden handle finansielle instrumenter på en 
aksjesparekonto med tilknyttet kredittkonto, for et beløp som tilsvarer kontoens 
samlede belåningsverdi (se punkt 4) eller oppad begrenset til innvilget 
kredittramme. En overføring fra kredittkonto til Aksjesparekonto for å dekke 
gjennomførte handler vil skje ved handelsdagens avslutning, og innberettes 
som et innskudd på aksjesparekontoen.

Dersom aksjesparekontoen er belånt, vil innskudd, likvide midler som stammer 
fra salg av finansielle instrumenter og eventuelle andre likvide midler stående 
på aksjesparekontoen, automatisk overføres til kredittkonto. En overføring 
fra aksjesparekonto til kredittkonto vil skje ved handelsdagens avslutning, og 
innberettes som et uttak fra aksjesparekontoen.

Kunden må være oppmerksom på at overføringer fra aksjesparekonto til 
kredittkonto vil anses å være tilbakebetaling av innskudd, og videre slik at uttak 
utover tilbakebetaling av innskudd vil anses som skattepliktig inntekt.
 
6. Pantsettelse 
Som sikkerhet for samtlige av Kundens nåværende og fremtidige forpliktelser 
til Foretaket under Kredittavtalen eller andre forpliktelser som oppstår i 
sammenheng med Kundens transaksjoner med finansielle instrumenter, 
pantsetter Kunden herved til Foretaket:

(a) samtlige av de finansielle instrumenter som til enhver tid finnes eller er  
 knyttet til aksjesparekontoen angitt i denne kredittavtale (se side 1),   
 samt Kundens andre respektive beholdninger i depot hos Foretaket –   
 inkludert innestående på aksjesparekontoen eller verdipapirer som   
 er holdt i depot som er registrert i Kundens navn i kontobaserte  
 systemer (slik som for eksempel VPS-konto hos VPS tilnytte forannevnte  
 aksjesparekonto), 
(b) samtlige av Kundens finansielle instrument som ellers overføres eller   
 overleveres til eller erverves gjennom Foretaket, 
(c) samtlige av de midler som til enhver tid finnes på aksjesparekontoen   
 og/eller Kundens øvrige konti hos Foretaket, samt
(d) den fordring – uavhengig av hvilken type det måtte være – som  
 Kunden til enhver tid har mot Foretaket.

7. Disponering av pantsatte eiendeler
Kunden får ikke – uten Foretakets samtykke i hvert enkelt tilfelle – pantsette 
eiendeler som allerede er pantsatt gjennom denne Kredittavtalen til andre enn 
Foretaket. Pantsettelse til andre enn Foretaket skal i tilfellet gjøres i samsvar 
med Foretakets anvisning ved bruk av skjema som Foretaket har godkjent. For 
pantsettelse gjelder i tillegg, på tilsvarende måte som for aksjesparekonto, 
det som fremgår av avsnitt D i de Allmenne bestemmelser for depot/konto. 
Skjer pantsettelse i strid med denne bestemmelsen kan Foretaket si opp 
Kredittavtalen med umiddelbar virkning.

8. Realisering av pantet
Dersom Kunden ikke overholder sine forpliktelser til Foretaket i henhold til 
Kredittavtalen kan Foretaket uten forutgående varsel til Kunden umiddelbart 
realisere panteretten på den måten og i den rekkefølgen Foretaket finner 
tjenlig, eksempelvis ved å selge eiendeler og overføre likvide midler fra 
aksjesparekontoen for å dekke tilsvarende gjeld til Foretaket. Foretaket har rett 
til å benytte seg av salgsprovenyet så langt det kreves for å betale Foretakets 
fordring, inkludert renter i henhold til Kredittavtalen, samt kompensasjon 
for Foretakets arbeid og utgifter (inkludert eventuelle valutatap) tilknyttet 
Kredittavtalen.  

Ved utnyttelse av panteretten skal Foretaket handle med varsomhet og, om 
mulig og det etter Foretakets vurdering kan gjennomføres uten skade for 
Foretaket, informere Kunden i forkant. 
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Dersom salgsprovenyet etter et salg eller utførelsen av andre disposisjoner 
i samsvar med det som er nevnt over ikke dekker hele Foretakets fordring, er 
Kunden ansvarlig for differansen, inkludert renter i henhold til Kredittavtalen. 
For dette formål kan Foretaket også belaste en annen konto som Kunden har i 
Foretaket. 

Kunden gir gjennom denne Kredittavtalen Foretaket fullmakt til selv, eller 
gjennom noen som Foretaket utnevner, å handle i Kundens navn og for Kundens 
regning når dette er nødvendig for å beskytte eller utøve Foretakets rettigheter 
knyttet de pantsatte eiendelene. Kunden kan ikke tilbakekalle denne fullmakten 
så lenge Foretakets panterett består.

9. Renter, avgifter og andre kostnader
Kunden skal betale kredittrente til Foretaket i henhold til en årlig rentesats 
som beregnes på grunnlag av den til enhver tid utestående gjeld til Foretaket 
stående på kredittkontoen. Hvilken rentesats som gjelder ved inngåelsen 
av Kredittavtalen fremkommer av kredittsøknaden. Kredittrenten forfaller til 
betaling den siste dag i hver måned.

Dersom Kunden har benyttet kreditten på en slik måte at kredittgrensen satt 
av Foretaket overskrides, plikter Kunden å regulere kreditten umiddelbart. Ved 
en slik overskridelse har Foretaket rett til, uten forutgående varsel, å belaste 
Kundens kredittkonto med en overskridelsesrente inntil overskridelsen har blitt 
regulert. Hvilken rentesats for overskridelse som gjelder ved inngåelsen av 
Kredittavtalen er angitt i kredittsøknaden. 

Oppstår overbelåning, dvs. at kreditten overstiger aksjeparekontoens 
belåningsverdi (se punkt 4), har Foretaket rett til uten forutgående varsel å 
belaste Kundens kredittkonto med en overbelåningsrente i tillegg til ordinær 
lånerente, inntil overbelåning har blitt regulert. Dersom Foretaket finner det 
nødvendig å selge pantsatte eiendeler, har Foretaket dessuten rett til å belaste 
Kundens kredittkonto med en overbelåningsavgift. Hvilken rentesats for 
overbelåning og hvilken overbelåningsavgift som gjelder ved inngåelsen av 
Kredittavtalen er angitt i Forhåndsinformasjonen.

Foretakets rett til å kreve renter på for sen betaling er fremgår av 
forsinkelsesrenteloven § 2.

Endring av kredittrentesatsen kan kun skje til skade for Kunden dersom 
endringen skyldes kredittpolitiske beslutninger som påvirker det alminnelige 
rentenivået, endringer i Foretakets utlåningskostnader eller endringer i andre 
kostnader som Foretaket ikke med rimelighet kunne forutse på tidspunktet 
for inngåelsen av Kredittavtalen. Foretaket er forpliktet til å endre rentene i 
overensstemmelse med overstående vilkår, også om dette er til Kundens fordel. 
Foretaket skal varsle Kunden om en renteendring før den påbegynnes. Endring 
av overbelåningsrente, forsinkelsesrente og overbelåningsavgift skal skje i 
samsvar med punkt 17.

Kunden skal betale for de kostnader som Kunden påfører Foretaket i 
forbindelse med å anskaffe, bevare og realisere avtalt sikkerhet (pant), samt 
for å overvåke og drive inn fordringer som Foretaket har på Kunden eller annen 
betalingsskyldig, herunder innkrevingskostnader og andre kostnader som måtte 
påløpe ved innkrevingsbistand fra Namsfogden eller Statens Innkrevingssentral 
i kraft av Kredittavtalen.

De til enhver tid gjeldende rentesatser og avgifter finnes tilgjengelig i prislisten 
på Foretakets hjemmeside (www.nordnet.no). Kunden har rett til, på forespørsel 
og uten kostnad, å motta en oversikt over kapital, renter og avgifter som skal 
betales (betalingsplan).

10. Det samlede beløpet som skal betales
Det totale beløpet som Kunden skal betale, er summen av Kundens kredittbeløp 
og Kundens samlede kredittkostnader. I forhåndsinformasjonen angis et 
standardisert eksempel på det samlede beløp som skal betales ut fra de 
forutsetninger som gjelder ved tidspunktet Kredittavtalen ble opprettet. Da 
renten i Kredittavtalen er variabel utgjør eksemplet overfor kun en indikasjon på 
det samlede beløpet som skal betales. Eksempelet er regnet ut fra antagelsen 
om at hele kredittrammen har blitt benyttet under en antatt kredittid på 12 
måneder.

11. Effektiv rente
Med effektiv rente anses kredittkostnaden angitt som en årlig rente beregnet 
på kredittbeløpet. Den effektive renten som er angitt i forhåndsinformasjonen, 
og avsluttningsvis i denne kredittsøknaden (fylles inn ved retur av signert kopi 
til Kunden), er beregnet utfra antagelsen om at hele kredittrammen har blitt 
benyttet under en antatt kredittid på 12 måneder og at kredittrenten har vært 
uforandret under hele denne perioden.

12. Avregningsordning
Ved betaling har Foretaket rett å avregne samtlige forfalte avgifter, kostnader 
og renter før avregning av kapitalgjelden.

13. 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. 
Kunden får ikke overdra sin gjeld til en annen uten Foretakets skriftlige 
samtykke. 

14. Reklamasjon
Dersom Kunden ønsker å påberope eventuelle feil eller mangler ved denne 
Kredittavtalen, skal Kunden straks underrette Foretaket om dette (reklamasjon). 
Eventuelle reklamasjoner og klager vedrørende kreditten bør først rettes til den 
kontaktperson eller enhet i Foretaket som innvilget kreditten. Kunden kan også 
kontakte Foretakets reklamasjonsansvarlig. 

15. Behandling av personopplysninger
Kunden godkjenner herved at personopplysninger behandles i samsvar med 
det nedenstående. De personopplysninger som Foretaket innhenter om 
Kunden behandles hos Foretaket, samt selskaper i  Nordnet-konsernet for å 
forbedre denne tjenesten, for å kunne oppfylle Foretakets avtaleforpliktelser 
og forespurte handlinger eller oppfylle slike forpliktelser som kan følge av 
lov og forskrift. Opplysningene kan også anvendes til markedsanalyser, 
risikohåndtering og produktutvikling, samt til markedsføringsformål. Kunden 
har rett til å motta informasjon om de personopplysninger om Kunden som 
behandles av Foretaket uten kostnad en gang i året, samt å få korrigert 
eventuelle feilaktige opplysninger. Kunden skal i slike tilfeller henvende seg til 
Foretaket.

16. Begrensning av foretakets ansvar
Foretakets ansvar reguleres i henhold til Foretakets Allmenne bestemmelser for 
depot/konto.

17. Angrerett
Kunden har rett til å gå fra Kredittavtalen ved å gi melding til Foretaket 
innen 14 kalenderdager fra den dag Kredittavtalen ble inngått, eller fra den 
dag Kunden mottar avtalevilkårene og øvrige opplysninger i samsvar med 
finansavtalelovens § 48, dersom dette skjer senere enn ved inngåelsen 
av Kredittavtalen. 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 kreditten ble benyttet, til kreditten blir 
tilbakebetalt. Rentebeløp pr. dag ved fullt utnyttet kredittmulighet fremkommer 
av kredittsøknaden.

18. Endring i vilkårene 
Foretaket har rett til å endre disse vilkår uten forhåndssamtykke fra Kunden. 
Slik endring får virkning tidligst to måneder etter at Kunden har blitt varslet om 
dette. Endringer som ikke er til skade for Kunden, får virkning umiddelbart.

Hvis Kunden ikke godtar endringene, kan Kunden umiddelbart og kostnadsfritt 
si opp Kredittavtalen før den dag endringene er ment å tre i kraft. Dersom 
oppsigelse ikke skjer innen den angitte fristen anses Kunden for å ha akseptert 
endringene.

19. Meldinger m.m.
Bestemmelser om meldinger og kommunikasjon mellom Kunden og 
Foretaket fremkommer av de Allmenne bestemmelser for depot/konto, punkt 
G.3. 

20. 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.
  
21. Gjeldende lov m.m
Denne Kredittavtalen er underlagt norsk lov. Tvister som eventuelt oppstår skal 
avgjøres av norske domstoler.

22. Tvisteløsning utenfor domstol
Ved tvist med Foretaket kan Kunden henvende seg til 
Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo eller Norges 
Fondsmeglerforbunds Etiske råd, postboks 292 Sentrum, 0103 Oslo, for 
uttalelse. Mer informasjon finnes på http://www.finkn.no/ eller på 
http://www.vpff.no/Etisk-raad.

23. Forholdet mellom kredittavtalen og øvrige avtaler
Allmenne bestemmelser for depot/konto gjelder for denne Kredittavtalen, 
jf. punkt 1. Dersom det oppstår motstrid mellom denne Kredittavtalen og de 
Allmenne bestemmelser for depot/konto, har denne Kredittavtalen forrang.
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Ort och datum

Nordnet bank ab

Nordnets
Underskrift

Ifylles av Foretaket

Kr (med siffer)

Kr (med bokstaver)

Årlig rente

Övertrasserings-/överbelåningsränta f.N

Beregnet på utnyttet kredittgrense (se punkt 10 ovenfor)

Sted dato

Nordnet Bank NUF

Innvilget
kredittgrense

Rente

Det totale
Beløpet som
Skal 
tilbakebetales

Nordnets
Underskrift

Årlig effektiv rente

Överbelåningsavgift f.n

Vær oppmerksom på at retten til kreditt - dersom
Nordnet ikke meddeler noe annet - gjelder opp til  
et beløp som tilsvarer den til enhver tid sammenlagte 
belåningsverdi av beholdningene på tilknyttet  
aksjeaksjesparekonto. 
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Kredittavtale
Søknad om kredittkonto med verdipapir på aksjesparekonto som sikkerhet 
(side 4 av 4)



Belåningsavtale/
frempantsettelsesavtale

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

Gateadresse, postboks eller tilsvarende Telefon dagtid

Postnummer Sted 

Depot-/kontonummer

Fødselsnr. (11 siffer)/Org. nr.

Telefon kveldstid

Mobiltelefon

Kunde

Sted og Dato   Underskrifter
Gyldig firma-
attest som ikke 
er eldre Enn 3 
mnd. Skal legges 
ved for
Juridisk person

Sted og Dato  Nordnet Bank NUFUnderskrift
Foretaket
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Nordnet Bank NUF    Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo    Tlf: +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

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 sikkerhet 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 
disponere 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 fordringen 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 instrumentene. 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 
frempantsettelse. 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 betalingsanvisninger 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.
 

Kundens underskrift  BLOKKBOKSTAVER
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