STANDARDISEREDE EUROPÆISKE
FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER
1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver/kreditformidler
Kreditgiver
Adresse
Tlf.nr.
Fax-nr.
E-mail
Websted

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet)
Havneholmen 25, 7.
1561 København V
70 20 66 85
70 20 66 90
nordnet@nordnet.dk
www.nordnet.dk

2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet
Kredittype

Aktiekredit med sikkerhed i værdipapirer.
Nordnet tilbyder aktiekreditten med standardiseret information uden
tilknyttet individuel rådgivning. Nordnet rådgiver ikke om hvorvidt, aktiekreditten er hensigtsmæssig for Kundens personlige finansielle situation.

Det samlede kreditbeløb

Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der
stilles til disposition i henhold til en kreditaftale.

Kr 3 000 000,-*
*Beløbet udgør et repræsentativt eksempel for en kredit af denne
type.
Kunden bliver bevilget et kreditmaksimum (herefter kreditlimit) efter
behørig kreditvurdering baseret på kundens ansøgning. Den samlede
belåningsværdi af værdipapirbeholdningen i kundens depot afgør,
hvor meget kunden kan låne, dog begrænset af den bevilgede kreditlimit.

Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden

Den ønskede kredit kan benyttes helt eller delvist, så snart den er
bevilget af Nordnet.

Kreditaftalens løbetid

Kreditten gælder indtil videre uden fast løbetid, idet kreditten til enhver
tid kan opsiges af Kunden, og af Nordnet med 2 måneders varsel.

Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge
afdragene vil blive fordelt

De skal betale følgende:

Der menes, hvordan og hvornår De vil få pengene.

Kunden kan til enhver tid afdrage på et forbrugt kreditmaksimum.

Indbetalinger vil først gå til dækning af ubetalte gebyrer og forfaldne
renter. Resterende indbetaling udgør nedbringelse af kreditmaksimum.

Hvis kredittens maksimum eller depotets samlede belåningsværdi

overskrides (såkaldt overbelåning), har kunden pligt til at regulere depotet således at overskridelsen ophører. Regulering af depotet kan

ske ved at:

•
•
•

Foretage en indbetaling til konto

Overføre værdipapirer til depotet, der kan belånes

Sælge værdipapirer i depot og nedbringe maksimum med
provenuet

Renter og/eller omkostninger betales på følgende
måde:

Tilskrevne renter trækkes fra kundens konto den sidste bankdag i
hver måned.
Det samlede beløb, De skal betale

Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle
omkostninger i forbindelse med Deres kredit.

kr 3.218.470
* Beløbet er baseret på følgende eksempel:
Kreditlimit på kr 3.000.000, der udnyttes fuldt ud den dag kreditten
bevilges.
Afdragsperiode: 1 år
Afdrag og rentebetaling sker efter et år.
Etableringsomkostninger: kr 0,-

Administrationsomkostninger: kr 0,-

Udlånsrente: 7,05%

Den sikkerhedsstillelse, som kræves

Dette er en beskrivelse af den sikkerhed, De skal stille
i forbindelse med kreditaftalen.

Det er en forudsætning for kreditgivningen, at samtlige af kundens
værdipapirer i Kundens depot hos Nordnet, samt samtlige indeståender på Kundens konti hos Nordnet, stilles til sikkerhed for kreditten.
Ved samtlige værdipapirer forstås:
Samtlige de værdipapirer, som til enhver tid findes eller gennem
Nordnet er registeret i Kundens depoter hos Nordnet, herunder værdipapirer, som er registreret i Kundens navn i kontobaserede systemer og samtlige de af Kundens værdipapirer, som på anden måde er
overført eller overdraget til eller erhvervet gennem Nordnet, samt dels
samtlige midler, som til enhver tid indestår på Kundens konti hos
Nordnet.
Afkast af pantet og andre rettigheder, som udspringer af pantet, omfattes også af pantsætningen.
Kunden må ikke – uden Nordnets samtykke i hvert enkelt tilfælde –
stille som pant eller i øvrigt disponere over pantsatte værdipapirer eller pantsatte midler over for andre end Nordnet.

3. Kreditomkostninger
Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige
debitorrenter, der gælder for kreditaftalen

De årlige omkostninger i procent (ÅOP)

Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr.

7,05 %
Udlånsrenten er variabel.
Ændringer i rentesatsen må kun ske i den udstrækning, det kan motiveres af kreditpolitiske beslutninger, ændringer i Nordnets udlånsomkostninger eller andre omkostningsændringer, som Nordnet ikke
rimeligvis har kunnet forudse på det tidspunkt, hvor depot/kontoaftalen blev indgået. Nordnet informerer Kunden om renteændringen, inden ændringen træder i kraft.
7,28 % *

Den samlede kreditomkostning (renter, afgifter og andre obligatori-

år af det samlede kreditbeløb.
ÅOP anføres for at hjælpe Dem med at sammenligneforskellige tilbud.

ske omkostninger) beregnet som en årlig omkostning udvist i procent af lånebeløbet ved en fuldt udnyttet kredit.
*Beløbet er baseret på følgende eksempel:
Udnyttet kredit: kr 3.000.000 *
Afdragsperiode: 1 år

Afdrag og rentebetaling sker efter et år
Etableringsomkostninger: kr 0,-

Administrationsomkostninger: kr 0,Udlånsrente: 7,05 %

Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten
på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at
- tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller
- indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse.

Nej

Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP.

Nej

Morarenter

Hvis kredittens maksimum overskrides, vil der ud over den almindelige rentetilskrivning blive beregnet en overtræksrente på 11,75 %
p.a. Renten tilskrives bagud den sidste hverdag i måneden. Endvidere opkræves et overtræksgebyr på kr. 200,-.

Manglende betalinger kan have alvorlige følger for Dem
(f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at opnå
kredit.

4. Andre vigtige retlige aspekter
Fortrydelsesret

De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage.

Ja

Førtidig tilbagebetaling

De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden.

Søgning i en database

Ved ansøgning om kredit og i kundeforholdets løbetid kan Nordnet
foretage kreditvurdering af kunden ved indhentelse af oplysninger
fra RKI. Kunden vil altid modtage kopi af de indhentede oplysninger.

Ret til et udkast til kreditaftale

Kunden kan til hver en tid få udleveret et eksemplar af gældende
vilkår for kreditaftalen.

De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden.

Kreditgiver skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning
om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette
gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i
henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

De har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi
af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder
ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for
anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med
Dem.

5. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser
a) om kreditgiver

Registrering

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank, Sverige
CVR nr. 32301908

Tilsynsmyndigheden

Nordnet er under tilsyn af svenske Finansinspektionen, Brunnsgatan
3, 11385 Stockholm, Sverige og Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100
København Ø.

b) om kreditaftalen
Udøvelse af fortrydelsesretten

Kunden kan fortryde kreditaftalen ved at give meddelelse til Nordnet
herom inden 14 dage fra indgåelse af aftalen. Meddelelsen skal gives
på følgende adresse:
Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige
Postboks 2307
DK–1026 København K
E-mail: nordnet@nordnet.dk
Kunden skal herefter tilbagebetale aktiekreditten og de renter, der er
påløbet fra den dato, hvor aktiekreditten blev stillet til rådighed for
Kunden til den dag, hvor aktiekreditten tilbagebetales. Tilbagebetaling
skal ske uden unødig forsinkelse og senest 30 kalenderdage efter, at
Kunden har sendt meddelelse om, at Kunden vil fortryde.

Vilkår i aftalen om, hvilken lovgivning der skal anvendes på aftalen, og/eller om, hvilken domstol der er
kompetent

Spørgsmål vedrørende kreditaftalen skal afgøres efter dansk ret.

Sprogordning

Aftalevilkår er udarbejdet på dansk. Nordnet kan i visse tilfælde kommunikere med kunden på svensk eller norsk.

c) om klageadgang
Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang
og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister

Klager og andre henvendelser kan rettes til Nordnet Bank, filial af
Nordnet Bank AB, Sverige, Postboks 2307, DK-1026 København K,
tlf. 70 20 66 85 eller pr mail til nordnet@nordent.dk
Klager over Nordnet kan ved private kundeforhold rettes til Pengeinstitutankenævnet:
Pengeinstitutankenævnet
Amaliegade 8 B, 2. sal
Postboks 9029
1022 København K
For nærmere information om klagebehandling ved Pengeinstituttankenævnet, se www.pengeinstitutankenaevnet.dk.

