SELVSKYLDNERKAUTIONSFORPLIGTELSE

Depot-/kontonummer

OM SELVSKYLDNERKAUTION
Den, som stiller selvskyldnerkaution (”Kautionisten”), er sammen med Kunden
ansvarlig overfor Nordnet Bank AB (”Selskabet”) for Kundens forpligtelser over
for Selskabet. Selskabet kan gå direkte til Kautionisten og afkræve denne betaling
for Kundens forpligtelser, hvis Kunden ikke kan eller vil betale. Dette gælder også
selvom et eventuelt interessefællesskab mellem Kautionisten og Kunden måtte være
ophørt. Kautionistens forpligtelse til at betale til Selskabet gælder i øvrigt, uanset
om Selskabet forinden har søgt at foretage retsforfølgning af Kunden. Hvis der er
flere kautionister, kan Selskabet frit vælge at kræve hele betalingen af en eller flere
af kautionisterne.
Kautionisten kan som hovedregel altid gøre regres over for Kunden for det beløb,
som Kautionisten måtte have betalt på grund af kautionsforpligtelsen.
Kautionisten bør således holde sig orienteret om Kundens økonomiske muligheder
KUNDE
(dvs. kredittageren)

KAUTIONIST

for at opfylde de forpligtelser overfor Selskabet, som kautionsansvaret omfatter.
Vedrørende Kautionistens ret til eventuel pant henvises til punkt 3 i de Almindelige
Kautionsvilkår på omstående side.
Kaution er undergivet reglerne i § 47 og 48 i lov om finansiel virksomhed.
For samtlige forpligtelser over for Selskabet, som Kunden har eller får ifølge samtlige mellem Kunden og Selskabet indgåede aftaler, der giver Kunden ret til kredit,
og som ikke overstiger det for Kunden fastsatte kredit maksimum i henhold til disse
aftaler, underskriver nedenstående Kautionist nærværende selvskyldnerkaution i
henhold til de vilkår, som angives på vedlagte side.
Kautionisten har gjort sig bekendt med og tiltræder vilkårene OM SELVSKYLDNERKAUTION og vedlagte gældende Almindelige Kautionsvilkår.
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Almindelige Kautionsvilkår
(dk 2011:1)

1. SELVSKYLDNERKAUTIONENS OMFANG
Selvskyldnerkautionsforpligtelsen gælder op til den for Kunden fastsatte kredit
limit på tidspunktet for kautionsaftalens indgåelse.
Kautionisten hæfter derudover for omkostninger, som afholdes af Selskabet med
henblik på at søge sig fyldestgjort gennem kautionen eller på anden måde at
indrive fordringen, for hvilken kautionen er stillet som sikkerhed.
Hvis Kunden er et interessentskab, og kaution er stillet af interessenten, påvirker
begrænsninger i kautionsforpligtelsen ikke interessentens ansvar for interesentskabets forpligtelser over for Selskabet.
2. RÆKKEFØLGE VED FYLDESTGØRELSE AF SIKKERHEDER
Hvis Kunden ikke opfylder sine forpligtelser ifølge depot-/kontoaftale (som angivet ovenfor), for hvilke Kautionisten har stillet kaution, kan Selskabet bestemme
i hvilken rækkefølge stillede sikkerheder (panterettigheder, kautionsforpligtelser
m.m.) skal udnyttes. Selskabet kan endvidere bestemme, i hvilken rækkefølge
Kundens forpligtelser skal opfyldes gennem håndhævelse af denne kaution.
3. KAUTIONISTENS RET TIL AT INDTRÆDE I PANT
Vedrørende Kautionistens ret til at indtræde i panterettigheder i aktiver, som
Kunden har pantsat til sikkerhed for Kundens forpligtelser under depot-/kontoaftale, for hvilken/hvilke Kautionisten har stillet kaution, gælder :
a) at pantet skal udgøre sikkerhed for Kautionistens regreskrav over for Kunden
udelukkende i den udstrækning Selskabet eller andre, til hvem aktivet er pantsat,
ikke gør krav på pantet,
b) at såfremt pantet udgør sikkerhed for flere interessenters regreskrav, har de
indbyrdes ret til pantet i forhold til hver interessents regreskrav, forudsat andet
ikke er aftalt.
Kautionisten har i forhold til Selskabet ikke ret til at indtræde i panterettigheder
i aktiver, som er pantsat til Selskabet til sikkerhed for andre forpligtelser, som
Kunden har over for Selskabet.
4. UDLEVERING AF PANT, PANT I VARETÆGT
Selskabet kan, så længe Selskabet ikke har krævet kautionsforpligtelsen opfyldt,
udlevere eller give afkald på pant og andre kautionsrettigheder, som efter
Selskabets skøn ikke er nødvendige til sikring af forfaldne beløb ifølge
depot-/kontoaftale, for hvilken/hvilke Kautionisten har stillet kaution, uden at
Kautionistens ansvar derved ophører eller bliver reduceret.

7. MEDDELELSER
Meddelelser, som er afsendt af Selskabet med anbefalet brev eller almindeligt
postbefordret brev, betragtes som kommet frem til Kautionisten senest femte
bankdag efter afsendelsen, hvis brevet er sendt til den adresse, som Kautionisten
har opgivet over for Selskabet. Meddelelser gennem internet, telefax, telex,
S.W.I.F.T. eller anden elektronisk kommunikation betragtes som værende
Kautionisten i hænde ved afsendelsen, hvis den er sendt til det af Kautionisten
opgivne nummer eller elektroniske adresse. Hvis en sådan meddelelse kommer
frem til Kautionisten uden for normal kontortid, betragtes meddelelsen dog først
som værende Kautionisten ihænde ved begyndelsen af næstfølgende bankdag.
Meddelelse fra Kautionisten til Selskabet skal stiles til den adresse eller elektroniske adresse, som angives på omstående side, for så vidt Selskabet ikke har
angivet anden adresse over for Kautionisten. Meddelelse fra Kautionisten betragtes som værende Selskabet i hænde den bankdag, meddelelsen er kommet frem
til nævnte adresse.
8. ÅRLIGE MEDDELELSER SAMT MEDDELELSE OM MANGLENDE
BETALING OG HENSTAND
Selskabet vil årligt og skriftligt per brev meddele Kautionisten størrelsen af den
gældspost, som kautionen er stillet til sikkerhed for.
Udebliver Kunden (låntageren) med betaling af hovedstol, afdrag eller renter, vil
Selskabet senest 3 måneder efter de pågældende ydelsers forfaldsdag give skriftlig
meddelelse per brev herom til Kautionisten. Tilsvarende gælder, hvis Selskabet
giver Kunden (låntageren) henstand, uden at Kautionisten har givet samtykke
hertil i det konkrete tilfælde.
9. BEGRÆNSNING AF SELSKABETS ANSVAR
Selskabet er ikke ansvarlig for tab eller skade, som beror på omstændigheder
uden for Selskabets kontrol, f.eks. ændringer i svensk, dansk eller udenlandsk lov,
svensk, dansk eller udenlandsk myndigheds foranstaltninger, krigshandling, terror angreb, strejke, blokade, boykot, lockout eller anden lignende omstændighed,
f.eks. data-, IT- eller telefonfejl eller nedbrud. For så vidt angår strejke, blokade,
boykot og lockout gælder dette også, hvis Selskabet selv er genstand for eller
beslutter at deltage i en sådan konfliktforanstaltning.
Tab og skade, som er opstået i andre tilfælde, erstattes ikke af Selskabet, hvis
Selskabet har udvist normal agtpågivenhed. Selskabet er i intet tilfælde ansvarlig
for nogen form for indirekte tab eller indirekte skade.
Er Selskabet afskåret fra helt eller delvis at udføre sine opgaver i henhold til aftalen med Kunden på grund af omstændigheder som angivet ovenfor, kan Selskabet
afvente med at udføre opgaver, indtil forhindringen er ophørt.

Selskabet er i forhold til Kautionisten kun forpligtet til at opretholde en panteret
eller anden kaution i den udstrækning dette følger af depot-/kontoaftale, for
hvilken/hvilke Kautionisten har stillet kaution eller af anden særlig aftale.

Hvis Selskabet som følge af sådanne omstændigheder er forhindret i at udføre
eller tage imod betaling, er Selskabet respektive Kautionisten ikke forpligtet til at
betale forsinkelsesrente.

5. OPSIGELSE OG VARIGHED
Kautionisten har ikke ret til at opsige sin kautionsforpligtelse over for Selskabet.
Kautionisten kan imidlertid skriftligt anmode om, at Selskabet opsiger depot/kontoaftale, for hvilken/hvilke Kautionisten har stillet kaution, til ophør tidligst
to måneder regnet fra tidspunktet for Selskabets modtagelse af anmodningen.
En sådan opsigelse kan medføre, at Kautionisten bliver tvunget til at opfylde sin
kautionsforpligtelse.

10. GÆLDENDE LOV
Fortolkning og anvendelse af disse Almindelige Kautionsvilkår er underlagt
dansk ret.

Har Selskabet modtaget en sådan anmodning om opsigelse, men har undladt at
opsige den pågældende depot-/kontoaftale til ophør inden for den nævnte tid,
ophører kautionsforpligtelsen for den Kautionist, som har begæret opsigelse, to
måneder efter at Selskabet har modtaget denne anmodning. Dette sker dog ikke,
hvis Selskabet på grund af Kundens betalingsforsinkelse inden udløbet af sidstnævnte frist skriftligt har fremsat krav på baggrund af kautionsforpligtelsen mod
den Kautionist, som har begæret opsigelse.
Kautionen gælder i en periode på 5 år efter aftaleindgåelsen, medmindre forpligtelsen forinden er gjort gældende af Selskabet.
6. KAUTIONISTENS ADRESSEÆNDRING
Kautionisten skal uden ophold skriftligt underrette Selskabet om ændring af
adresseforhold.
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