
    (depotet/
kontoen 
tilhører flere 
personer, 
se også bilag 
til Depot-/
kontoaftale)

Navn (efternavn, fornavn)/Firma (fuldstændigt navn)

Postnummer By

E-mail 

Depot-/kontonr. (udfyldes af 
Nordnet)

CPR-nr./CVR-nr.

Mobiltelefon

Skattemæssigt hjemsted i Danmark

Kopi af følgende legitimation skal vedlægges    Id-kontrol

Kunde

Depå-kontoavtal_DK_20
17_2

Adresse, folkeregisteradresse eller tilsvarende   Telefon dag

Kørekort/pas samt det gule sundhedskort
For selskaber: 

Husk at vedlægge kopi af gyldigt pas/kørekort samt det gule sundhedskort
Aftalen skal sendes med posten

Har du, eller har du haft:
• en politisk udsat post eller en høj statslig stilling, eller 
• et nært familiemedlem eller en nær medarbejder i ovenstående position?

Person i 
politisk udsat 
position

Ja, og jeg udfylder derfor også blanketten 
”Politisk udsat person”

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige   Postboks 2307   DK–1026 København K   Tlf: +45 70 20 66 85   Fax:+45 70 20 66 90
E-mail: nordnet@nordnet.dk   www.nordnet.dk   CVR-nr: 32301908   Nordnet Bank AB   SE 51 64 06-0021   Hovedkvarter: Stockholm

Erklæring Med min underskrift giver jeg samtykke til, at Selskabet kan behandle og videreformidle personoplysninger, som fremgår af      
denne blanket, i henhold til punkt 6 herunder, samt Almindelige betingelser for depot -/kontoaftale punkt G. 4.

Sted Underskrifter

Nordnet Bank AB

Er selskabet et finansielt institut, det vil sige et kreditinstitut, værdipapirselskab, fondsselskab 
eller anden type af selskab, som holder og/eller forvalter finansielle aktiver for andre?

Er selskabet ikke et finansielt institut, oplys venligst, om selskabet er aktivt eller passivt.
Sæt kryds i aktivt, hvis nogen af følgende udsagn passer:
- Mindst 50 procent af selskabets indtægt før skat kom fra salg af produkter og/eller tjenester i det foregående regnskabsår
-  Selskabet er, eller ejes af stat, kommune eller region  
-  Selskabet eller koncernens aktier handles på et etableret marked.

Sæt kryds i passivt, hvis ingen af ovenstående udsagn passer på dit selskab. 
Aktivt

NEJ

Passivt

JA, oplys GIIN-nummer:________________________________________

Selskabets 
virksomhed 
(gælder juridisk 
person)

Fødeby:______________________________________  Fødeland:_______________________  Fødselsdato:________________________

Skal udfyldes, hvis udenlandsk skatteregistreringsnummer mangler

Tilknytning
til USA

Er du amerikansk statsborger, hjemmehørende i USA i skattemæssig 
henseende eller har pligt til at selvangive i USA?

Amerikansk skatteregistreringsnummer (US TIN)

NEJ JA, oplys amerikansk skatteregistreringsnummer (US TIN)

Bilag (for 
virksomheder/
juridisk person)

Juridisk person skal underskrive og vedlægge
1. Limitation of Benefits (LOB)    
2. Reelle ejer

Hvis selskabet ikke er registreret i Danmark, skal ajourført 
selskabsrapport (ikke ældre end 3 måneder) fra relevant 
udenlandsk selskabsregister, også vedlægges

JA NEJ

Kunden godkender aftalevilkårene og erklærer, at angivne
oplysninger er korrekte og fyldestgørende 

c/o

Depot-/Kontoaftale

(Side 1 af 3)

Land (hvis ikke Danmark)

Statsborgerskab (hvis ikke Danmark)

Skattemæssigt 
hjemsted uden 
For danmark
(hvis relevant)

Land Udenlandsk skatteregistreringsnr. Land Udenlandsk skatteregistreringsnr.

For privatpersoner:
Selskabsrapport + kørekort/pas samt det gule sundhedskort for firmategnere

Bemærk: Udbetaling fra din konto 
hos Nordnet kan kun ske til konti, 
som du på forhånd har godkendt. 
Angiv venligst de konti, som du 
ønsker at anvende ved overførsel 
fra din konto.

Kontonr.Reg.nr.

Kontonr.Reg.nr.

Dato

Kundens underskrift Kundens fulde navn i blokbogstaver

Sted og dato



Depot-/Kontoaftale

1. Aftale
Mellem undertegnede (”Kunden”), der ønsker at oprette depot med 
tilhørende konti, og Nordnet Bank AB (”Selskabet” eller ”Nordnet”) indgås 
der hermed aftale om oprettelse af depot med tilhørende konti for 
Kunden hos Selskabet i overensstemmelse med nedenstående vilkår samt 
Nordnets til enhver tid gældende Almindelige betingelser for depot/konto, 
Almindelige vilkår for handel med finansielle instrumenter, Almindelige 
betingelser for opsparingskonto og Selskabets særlige retningslinjer 
for udførelse af ordrer samt sammenlægning og fordeling af ordrer 
(Retningslinjer); betingelser, vilkår og Retningslinjer, som nu er gældende, 
og som Kunden har gjort sig bekendt med og dermed godkendt. De nu 
gældende Almindelige betingelser for depot/konto, Almindelige vilkår for 
handel med finansielle instrumenter samt Retningslinjer skal anses som 
en integreret del af denne aftale. Selskabet har kontrolleret Kundens 
identitet. Aftalen anses først som indgået, når Kunden har underskrevet 
og returneret aftalen, og Selskabet efter sædvanlig kontrol har oprettet 
depot/konto for Kundens regning. Selskabet forbeholder sig ret til ikke 
at godkende Kunden. Hvis aftalen indgås på vegne af en umyndig eller 
en person under værgemål, skal Kunden i alle sammenhænge være 
repræsenteret af sin værge. Kunden bedes notere, at det ikke er muligt 
at udføre betalingstransaktioner til eller fra en konto i udlandet. Det 
anbefales derfor, at Kunden også har en konto i en anden bank i 
Danmark.
 
2. Kundekrav
En Kunde, som er en fysisk person, skal stille de oplysninger til rådighed 
som Selskabet efterspørger for at opnå tilfredsstillende krav på 
kundekendskab og godkendt legitimation i henhold til, hvad Selskabet til 
enhver tid forlanger. Selskabet har ret til at nægte Kunden at blive kunde 
hos Selskabet, hvis Kunden er en fysisk person, som ikke er bosat og har 
skatteretlig hjemsted indenfor EU/EØS, eller hvis der er anden særlig 
grund.
  
En Kunde, som er en juridisk person, skal stille de oplysninger til 
rådighed, som Selskabet forlanger for at opnå tilfredsstillende krav på 
kundekendskab og godkendt legitimation i henhold til hvad Selskabet til 
enhver tid forlanger. Selskabet har ret til at nægte en Kunde at blive 
kunde hos Selskabet, hvis Kunden er en juridisk person, som ikke har fast 
driftssted eller en filial med fast driftssted i Danmark, eller hvis der er 
anden særlig grund.  

3. Solidarisk hæftelse 
Hvis depot med tilhørende konti skal tilhøre to eller flere personer i 
fællesskab, er enhver af disse personer i enhver henseende berettiget 
og legitimeret til at repræsentere samtlige øvrige personer overfor 
Selskabet, medmindre andet er skriftligt aftalt. De pågældende er 
solidarisk ansvarlige overfor Selskabet. De pågældende benævnes i 
fællesskab Kunden. Med solidarisk ansvar forstås, at Selskabet direkte 
kan afkræve enhver af disse personer betaling for det fulde beløb, som 
Selskabet kan kræve i henhold til denne aftale. 
 
4. Fuldmagt til Selskabet
Kunden giver hermed til Selskabet fuldmagt til selv eller gennem den, 
som Selskabet udpeger, for Kundens regning (I) at give transport på 
aktier, obligationer og andre værdipapirer, (II) at repræsentere Kunden 
ved erhvervelse/ salg af værdipapirer, (III) at modtage og kvittere 
værdipapirer og kontanter og (IV) i øvrigt at disponere i relation til 
depot og tilhørende konti som forudsat i denne aftale.

5. Skattemæssige forhold 
Kunden opfordres til at søge rådgivning om egne skattemæssige forhold. 
Selskabet rådgiver ikke Kunden om sådanne forhold. 
Kunden er selv ansvarlig for at overholde de til enhver tid gældende 
indberetningsforpligtelser overfor de danske og udenlandske 
skattemyndigheder i relation til investeringer i udenlandske værdipapirer 
og oprettelse af depot og konti i udlandet, herunder i Sverige.
Kunden skal selv have kendskab til sit skattemæssige hjemsted. For 
en fysisk person er det normalt det lands/den stats lov som afgør 
skattepligten baseret på hvor personen hovedsageligt opholder sig, 
bor eller lignende omstændighed.  For en juridisk person er det normalt 
det land, hvor den juridiske personen er registreret, eller hvor ledelsens 
sæde befinder sig.
  
6. Kundeerklæring 
Kunden erklærer hermed, at de af Kunden angivne oplysninger af 
betydning for beskatning, for gældende lovregler om hvidvaskning af 
penge og finansiering af terrorisme, samt øvrige oplysningsforpligtelser 
er i overensstemmelse med sandheden, og kunden forpligter sig 
til øjeblikkeligt skriftligt at meddele Selskabet om ændringer heri, 
f.eks. i forbindelse med flytning til udlandet samt ændringer af navn, 
telefonnummer og adresseoplysninger, e-mailadresse og evt. status som 
politisk udsat person.

7. Brug af kundeoplysninger 
Kunden giver samtykke til, at Selskabet kan videregive oplysninger om 
Kundens forhold til andre, hvis Selskabet er forpligtet hertil i henhold til 
lov eller aftale.

Kunden godkender, at behandling af Kundens personoplysninger også 
kan foregå i moderselskabet Nordnet AB (publ.) og dertil hørende 
datterselskaber til formål, som vedrører direkte markedsføring, se 
Almindelige betingelser depot-/konto, punkt G.3 Kunden giver hermed 
samtykke til via e-mail fra Selskabet at modtage information om 
produktnyheder, markedsudvikling, vigtige begivenheder om udstedere 
mv. Kunden er indforstået med, at Selskabet ved forespørgsel udleverer 
kundens navne- og adresseoplysninger til emittenten, som står for 
distribution af egne årsrapporter m.m. Se almindelige betingelser pkt. 
B.1.4.

8. Pantsætning
Til sikkerhed for samtlige Kundens nuværende og fremtidige forpligtelser 
overfor Selskabet ifølge denne aftale eller på anden måde opstået 
i forbindelse med Kundens transaktioner med værdipapirer, stiller 
Kunden sikkerhed til Selskabet i form af pant bestående af samtlige 
de værdipapirer, som til enhver tid findes eller gennem Selskabet er 
registreret i Kundens depoter hos Selskabet, herunder værdipapirer, 
som er registreret i Kundens navn i kontobaserede systemer (såsom 
på VP konto hos VP og VP konto hos Euroclear Sweden) og samtlige 
de af Kundens værdipapirer, som på anden måde er overført eller 
overdraget til eller erhvervet gennem Selskabet, samt samtlige midler, 
som til enhver tid indestår på Kundens konti hos Selskabet. Kunden må 
ikke - uden Selskabets samtykke i hvert enkelt tilfælde - stille som pant 
eller i øvrigt disponere over pantsatte værdipapirer eller pantsatte 
midler over for andre end Selskabet. Herudover gælder de Almindelige 
betingelser for depot-/konto om pantsætning. Ved transaktioner med 
derivatinstrumenter skal Kunden stille sikkerhed i overensstemmelse 
med Selskabets til enhver tid gældende regler herom. Kunden gøres 
opmærksom på, at Selskabets krav til sikkerhedsstillelse kan være 
strengere end de regler, der fastsættes af de handelspladser, som 
Selskabet tilbyder handel på.

9. Reklamation og annullering
Kunden skal påtale eventuelle fejl eller mangler, som fremgår af 
afregningsnota, kontoudtog eller transaktionsoversigt, som er afsendt 
fra Selskabet, eller som Selskabet har stillet til rådighed via internet, eller 
at afregningsnota er udeblevet eller eventuelle øvrige fejl eller mangler 
ved opgavens udførelse ifølge Almindelige betingelser for depot-/konto. 
Kunden skal omgående underrette Selskabet herom (reklamation). Hvis 
Kunden vil anmode om annullering af en købs- eller salgsordre, skal 
dette udtrykkeligt og omgående indgives til Selskabet. Hvis reklamation 
eller anmodning om annullering ikke indgives omgående, mister Kunden 
(efter omstændighederne og som nærmere angivet i de Almindelige 
betingelser for depot/konto) retten til at kræve erstatning, annullere 
ordren eller kræve andre foranstaltninger fra Selskabets side.

10. Handel
For handel i værdipapirer registreret i depotet gælder de Almindelige 
betingelser for depot-/konto, se navnlig afsnit E, samt Selskabets til 
enhver tid gældende Almindelige vilkår for handel med finansielle 
instrumenter samt Retningslinjer. 

11. Elektronisk kommunikation 
Med underskrivelsen af denne aftale samtykker Kunden i, at Selskabet 
stiller information til rådighed via elektronisk kommunikation.
Kunden godkender også, at sådan information, som i henhold til lov skal 
gives på varigt medium, kan leveres til Kunden på andet varigt medium 
end papir.  

12. Ændring af vilkår 
Vedrørende ændring af disse vilkår kan der henvises til Almindelige 
betingelser for depot-/konto, punkt G.14. 
 
13. Lov og værneting
Fortolkning af Depot-/kontoaftalen skal ske i overensstemmelse med 
dansk ret. Tvister i anledning heraf skal om muligt afgøres ved Sø- og 
Handelsretten i Danmark alternativt ved Københavns Byret i første 
instans, for så vidt aftalen ikke gælder en forbruger. 

Fører henvendelsen til Nordnets klageansvarlige ikke til en 
tilfredsstillende løsning, kan en Kunde, som er forbruger, indbringe en 
klage for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 b 2., Postboks 9029, 
1022 København K, Tlf. 35 43 63 33, www.pengeinstitutankenaevnet.dk.

Depå-kontoavtal_DK_20
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Grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud

Depot-/Kontoaftale

Indskud i Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige er beskyttet af:

Hvis du har en fælleskonto med en eller flere andre personer:

Tilbagebetalingsperiode hvis kreditinstituttet ikke kan indfri sine forpligtelser:

Yderligere oplysninger:

(1) Den ordning, der er ansvarlig for beskyttelsen af dit indskud.
Dit indskud er dækket af en lovreguleret indskudsgarantiordning. Hvis din 
bank bliver insolvent, vil dine indskud blive tilbagebetalt op til et beløb i 
danske kroner, som ved tidspunktet for erstatningens ikrafttræden, svarer 
til højst 100.000 euro af indskudsgarantiordningen. 

(2) Almindelig grænse for beskyttelse.
Hvis et indskud er indisponibelt, fordi et kreditinstitut er ude af stand til 
at opfylde sine finansielle forpligtelser, tilbagebetales indskydere af en 
indskudsgarantiordning. Denne tilbagebetaling dækker maksimalt et beløb 
i danske kroner, som ved tidspunktet for erstatningens ikrafttræden, svarer 
til højst 100.000 euro af indskudsgarantiordningen per kreditinstitut. 
Det betyder, at alle indskud i det samme kreditinstitut lægges sammen 
for at fastsætte dækningsniveauet. Hvis en indskyder f.eks. har en 
opsparingskonto med 90.000 EUR og en depot/konto med 20.000 EUR, 
får vedkommende kun tilbagebetalt 100.000 EUR (ca. 750.000 kr).

(3) Grænse for beskyttelse af fælleskonti
I tilfælde af fælleskonti finder grænsen på 100.000 EUR (ca. 750 000 kr.) 
anvendelse på hver indskyder. 

I nogle tilfælde er indskud over 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) beskyttet. 
Det gælder for indskud, som relaterer sig til særlige transaktioner, f.eks. 
salg af privat bolig. Yderligere information findes på 
www.insattningsgarantin.se.

Yderligere information

Tilbagebetalingsvaluta:

Kontakt:

Grænsen på 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) gælder separat for 
hver indskyder. (3)

7 arbejdsdage. (4)

www.insattningsgarantin.se

Danske kroner 

Riksgälden
Jakobsbergsgatan 13
103 74 Stockholm

Tel: 08-613 52 00
E-post: ig@riksgalden.se

Grænse for beskyttelsen:

Den svenske Indskudsgaranti (Riksgälden Insättningsgarantin) (1))

Et beløb i danske kroner, som ved tidspunktet for erstatningens  
ikrafttræden, svarer til højst 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.), per indskyder i 
Nordnet Bank AB (2)

Hvis du har flere indskud i det samme kreditinstitut: Alle dine indskud i det samme kreditinstitut er ”samlet”, og summen er 
omfattet af grænsen på 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.).

(4) Tilbagebetaling
Den ansvarlige indskudsgarantiordning er Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 
103 74 Stockholm, telefon: 08-613 52 00, e-post: ig@riksgalden.se, 
www.insattningsgarantin.se. Indskudsgarantiordningen vil tilbagebetale 
dine indskud op til et beløb i danske kroner, som ved tidspunktet for 
erstatningens ikrafttræden svarer til højst 100.000 euro, senest inden for 
7 arbejdsdage. Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted inden for disse 
frister, bør du rette henvendelse til indskudsgarantiordningen, idet den 
periode, inden for hvilken, der kan fremsættes krav om tilbagebetaling,  
kan udløbe efter en vis frist. Yderligere oplysninger kan findes på  
www.insattningsgarantin.se.

Anden vigtig information
Normalt er alle detailindskydere og virksomheder dækket af 
indskudsgarantiordninger. Undtagelser i forbindelse med visse indskud 
anføres på webstedet for den ansvarlige indskudsgarantiordning. Dit 
kreditinstitut oplyser også efter anmodning indskyderen om, hvorvidt 
visse produkter er dækket eller ej. Hvis indskuddene er dækket, bekræfter 
kreditinstituttet det også på kontoudtoget.

Sted og dato

CPR-numer/CVR-nummer

Kundens fulde navn i blokbogstaver 

Kundens underskrift Underskrift 

Depot-/kontonr. (udfyldes af Nordnet)
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