
Tjekliste ved ansøgning om 
kreditaftale i Nordnet 
Bruger du denne liste, er du sikker på, at du sender de rigtige dokumenter ind.

Dette skal du fylde ud og sende ind:
 Udfyld	dispositions-/belåningsaftalen	og	kreditaftalen	(3	sider)

 Seneste	lønseddel	eller	seneste	årsopgørelse	fra	Skat

 Kopi	af	gyldigt	pas	eller	kørekort

Du skal læse:
 Forhåndsinformation	for	ønsket	beløbsgrænse

Du skal gennemføre: 
 Videnstest	for	Kredit

Du	kan	finde	testen	ved	at	logge	ind	på	nye	nordnet.dk.	Vælg	derefter	Videnstest	i	menuen
Profil	eller	ved	at	følge	dette	link	https://next.nordnet.dk/settings/approved-instruments

Er	der	tale	om	et	selskabsdepot	(juridisk	person),	er	det	nødvendigt,	at	du	indsender	en	
Selvskyldnerkautionsforpligtelse	(se	Kaution).

Indsend blanketter og dokumentation til:  
Nordnet 
Postboks	2307	
1026	København	K.	

Vi	behandlinger	din	ansøgning,	så	snart	vi	har	modtaget	samtlige	dokumenter	fra	dig.	Behandlingstiden	er	
typisk	48	timer	eller	hurtigere.	Når	ansøgningen	er	behandlet,	modtager	du	en	besked	på	dit	depot.	Du	skal	
være	logget	ind	på	nordnet.dk	for	at	læse	beskeden.

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	Hovedkontor:	Stockholm
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Navn (efternavn, fornavn/firma) (fuldstændigt navn)

Adresse

Postnummer By

Mobilnummer

CPR-nr./CVR-nr.

Depot-/kontonr. 

Kredittager

Telefon dag

Telefon aften

Aktiekredit med sikkerhed i værdipapirer

DKK (med tal)

DKK (med bogstaver)

Kredittype

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   Hovedkontor: Stockholm

Civilstand

Boligform

Ansættelsesform

Arbejdsgiver

Ansat siden (år/måned):

_______/________

Indkomst

 kr/måned

Husstandens 
økonomi

Låntager

Aktiekredit

Gift/registreret partner            Ugift              Samlevende                    Skilt              Enke/enkemand

250.000 kr 1.000.000 kr 2.000.000 kr 3.000.000 kr 5.000.000 kr

Ejerbolig         Andelsbolig                    Lejet bolig                 Lejet værelse

Fastansat  Vikar/projektansat Selvstændig  Heltid
Pensionist Under uddannelse      Andet   Deltid 

1. Parter
Parter i denne aftale er Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (herefter 
”Selskabet”) som kreditgiver og den eller de personer (herefter ”Kunden”) som 
bevilges kredit. Efter at Kunden har indsendt denne kreditaftale til Selskabet, 
vil Selskabet foretage en sædvanlig kreditvurdering af Kunden, hvori indgår 
oplysninger indhentet fra RKI.

Selskabet forbeholder sig retten til ikke at kreditgodkende Kundens ansøgning 
om kredit. Hvis Selskabet kan godkende Kundens ansøgning om kredit, indgås 
aftale mellem parterne i henhold til vilkårene i nærværende kreditaftale  (herefter 
”Kreditaftalen”) samt de til enhver tid gældende Almindelige betingelser for 
depot-/kontoaftalen hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige. Aftalen 
anses som været indgået, så snart Nordnet har accepteret kreditansøgningen og 
stillet kreditmuligheden til rådighed på Kundens depot. 

2. Sameje og solidarisk ansvar
Hvis to eller flere personer sammen indgår denne Kreditaftale med Selskabet, kan 
hver person repræsentere de øvrige personer overfor Selskabet. Begge eller alle 
personerne betegnes herefter samlet Kunden og er solidarisk ansvarlige overfor 
Selskabet. Det forhold, at alle Kunderne hæfter solidarisk, betyder, at Selskabet 
kan kræve hver af Kunderne betaling af hele det beløb, som er udestående under 
denne Kreditaftale.  

3. Rente
Kunden skal betale rente til Selskabet i henhold til en årlig rentesats som 
beregnes af det til enhver tid udestående lån i henhold til Kreditaftalen. Renten på 
tidspunktet for aftalens indgåelse fremgår af skemaet ovenfor. Renten forfalder til 
betaling den sidste dag i måneden, og trækkes fra Kundens depot.

Udfyldes af kunden (bemærk at alle felter skal udfyldes)

Kreditlimit 
ved aftalens
Indgåelse 

Årlig rentesats for kreditlimit (renten er variabel. Se punkt. 3 nedenfor.)

(Baseret på en forudsætning om, at det fulde kreditbeløb er trukket i en periode på 12 måneder, se punkt 8)

Påløben rente pr. dag i DKK (baseret på en forudsætning om, at det fulde kreditbeløb er trukket i en periode på 12 måneder, se punkt 19)

Rente ved 
aftalens 
indgåelse

Det samlede 
beløb, som skal 
betales

Renteomkost-
ning ved 
udnyttelse af 
kreditlimit i 
sin helhed

Årlige omkostninger i procent (ÅOP), se punkt 4.

Retten til kredit gælder op til angivet kreditlimit eller op til et 
beløb, som modsvarer den til enhver tid gældende samlede 
belåningsværdi af aktiverne i dit/jeres depot hos Nordnet. Der 
henvises til de til enhver tid gældende Almindelige betingelser for 
depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, 
Sverige pkt. D, hvor de nærmere bestemmelser omkring beregning 
af belåningsværdi fremgår.

Totalt lån  Formue (ej pension) Heraf værdipapirer 

 kr kr  kr

Indkomst

kr/måned

Rente og afdrag

kr/måned

Leje/boligydelse

kr/måned

Driftsomkostninger, bolig

kr/måned

Øvrige omkostninger

kr/måned
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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   Hovedkontor: Stockholm

Renten er variabel. 

Ændringer i rentesatsen kan udelukkende ske i det omfang, at det skyldes 
- kreditpolitiske beslutninger, der påvirker det almindelige renteniveau af betydning 
for Selskabet,
- ændringer i Selskabets udlånsomkostninger,
- andre omkostninger, som Selskabet ikke rimeligvis har kunnet forudse på det 
tidspunkt, hvor kreditten blev tildelt Kunden.

Selskabet er forpligtet til at ændre renterne i overensstemmelse med ovenstående 
vilkår, uanset om dette er til Kundens fordel. 

Se endvidere pkt. C.3 af de til enhver tid gældende Almindelige betingelser 
for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige. 
Renteændringer meddeles direkte til Kunden, inden de træder i kraft. Se pkt. 17.

De til enhver tid gældende rentesatser kan findes på Selskabets hjemmeside 
www.nordnet.dk. Alternativt kan rettes henvendelse til Selskabet.  

4. Årlige omkostninger i procent (effektiv rente)
Årlige omkostninger i procent (ÅOP) er en beregning af de låneomkostninger 
(rente, gebyrer og andre omkostninger), som skal betales af Kunden. Beløbet 
angives som en årlig omkostning beregnet på baggrund af det fulde lånebeløb 
(Kreditlimit). ÅOP omfatter dog ikke renter, gebyrer og omkostninger som følger 
af Kundens misligholdelse af aftalen, herunder hvis der opstår overbelåning som 
nærmere anført nedenfor i pkt. 10, eller hvis Kunden betaler skyldige beløb for 
sent. Beregningen af ÅOP på tidspunktet for Kreditaftalens indgåelse er baseret 
på de forudsætninger, som er angivet i pkt. 8 nedenfor. 

5. Kredittid og forlængelse
Kreditaftalen gælder indtil videre uden fast løbetid. 

6. Vilkår for udnyttelse af lånet
Kreditten kan udnyttes helt eller delvist fra det tidspunkt, hvor Selskabet har 
godkendt kreditansøgningen. 

7. Andre gebyrer og omkostninger
Ud over almindelig rente er Selskabet endvidere berettiget til at opkræve et 
særskilt fast gebyr til dækning af de omkostninger, som Selskabet har vedrørende 
kreditten. Såfremt gebyret opkræves på tidspunktet for Kreditaftalens indgåelse, 
er størrelsen på gebyret og forfaldstidspunkt angivet i skemaet ovenfor. 

Selskabet kan på et hvilket som helst tidspunkt i kredittiden beslutte at 
ændre ovennævnte gebyr eller indføre nye gebyrer i det omfang Selskabets 
omkostninger, som gebyret skal dække, er steget grundet udefrakommende 
forhold, som Selskabet ikke har indflydelse på. Selskabet underretter Kunden om 
ændring af gebyret, inden ændringen træder i kraft. Se pkt. 17. De til enhver tid 
gældende renter, gebyrer og øvrige omkostninger offentliggøres på Selskabets 
hjemmeside www.nordnet.dk.

Kunden er også forpligtet til at erstatte Selskabets omkostninger at i forbindelse 
med stiftelse og opretholdelse af den aftalte sikkerhed samt Selskabets 
omkostninger i forbindelse med fuldbyrdelse af krav vedrørende den aftalte 
sikkerhed. Herudover skal Kunden erstatte Selskabets omkostninger til at 
overvåge og inddrive Selskabets fordring eller andre udestående beløb hos 
Kunden.  

8. Det samlede beløb som skal betales
Det samlede beløb, som skal betales, er summen af kreditten, som er anvendt af 
Kunden og Kundens samlede låneomkostninger. Dette beløb er i nærværende 
Kreditaftale beregnet ud fra en forudsætning om, at hele kreditlimit er blevet 
udnyttet i en kredittid på 12 måneder og i øvrigt med den rente og øvrige gebyrer 
og omkostninger, som er gældende på tidspunktet for Kreditaftalens indgåelse. 
Eftersom renten er variabel, udgør beregningen af det samlede beløb, som skal 
betales (som an-givet ovenfor), udelukkende en indikation af, hvad det samlede 
beløb, som skal betales, kan blive.

9. Fordeling af betalinger
Ved enhver betaling har Selskabet ret til at henføre betalingen først til dækning af 
samtlige på kreditten til betaling forfaldne gebyrer, omkostninger og renter, inden 
der sker tilbagebetaling af lånet (hovedstolen). 

10. Overbelåning
Retten til at anvende kreditten gælder, indtil Selskabet giver meddelelse 
om det modsatte, op til et beløb, der modsvarer det til enhver tid gældende 
sammenlagte belåningsværdi af alle Kundens aktiver, som Kunden har lagt i 
depot hos Selskabet. Det er ikke tilladt at overskride det i Kreditaftalens aftalte 
kreditbeløb (kreditlimit) eller, hvis dette beløb er lavere, den til enhver tid 
samlede belåningsværdi af aktiverne i Kundens depot hos Selskabet. Såfremt 
det udestående beløb under Kreditaftalen overstiger den bevilgede kreditlimit 
eller belåningsværdien, skal Kunden straks udligne forskellen ved at foretage 

indbetaling af et kontant beløb svarende til det uafdækkede gældsbeløb som 
opgjort af Selskabet, eller stille yderligere sikkerhed overfor Selskabet ved at 
lægge yderligere værdipapirer i depot hos Selskabet. 

Kunden skal herudover betale overbelåningsrente og overbelåningsgebyr i 
henhold til pkt. 11 nedenfor. 

Overbelåning medfører endvidere ret for Selskabet til at opsige kreditten til 
betaling før tid. I så fald finder bestemmelserne i punkt 14.
 
11. Overbelåningsrente
Hvis Kundens depot bliver overbelånt, skal der betales overbelåningsrente i tillæg 
til den almindelige rente, som er gældende for kreditten i overensstemmelse med 
de af Selskabet fastsatte vilkår.  Overbelåningsrenten på tidspunktet for aftalens 
indgåelse 11,75%. Renten kan ændres på samme måde som den almindelige 
rente. Se pkt. 3 ovenfor. 

Herudover skal Kunden betale et overbelåningsgebyr ved enhver overbelåning 
til dækning af Selskabets omkostninger i anledning af overbelåningen. Gebyret 
på tidspunktet for aftalens indgåelse er kr 200,-. Gebyret kan ændres på samme 
måde som ved andre gebyrer og omkostninger, jf punkt 7.

12. Betaling før tid, kundens opsigelse af lånet
Kunden har til enhver tid ret til helt eller delvist at tilbagebetale lånet før tid uden 
at give varsel herom og i øvrigt uden yderligere omkostninger for Kunden. Kunden 
kan herudover til enhver tid opsige aftalen. Opsigelse skal ske med skriftligt varsel 
til Selskabet.

13. Selskabets ret til at suspendere kundens ret til at udnytte kreditten
Selskabet kan med omgående virkning suspendere Kundens ret til at udnytte 
kreditten, hvis en eller flere af følgende omstændigheder foreligger:
- Kunden har ikke opfyldt sine forpligtelser overfor Selskabet i henhold til denne 
aftale eller i øvrigt,
- Kunden har misligholdt lånet, sit depot eller eventuelt de til depotet tilknyttede 
tillægsydelser eller der er opstået en overbelåning, jf. pkt. 10 ovenfor, eller 
- Selskabet med rimelighed kan antage, at Kunden ikke kan opfylde sine 
betalingsforpligtelser i henhold til nærværende Kreditaftale overfor Selskabet.

Såfremt Selskabet suspenderer Kundens ret til at udnytte kreditten, medfører det, 
at Kunden ikke kan foretage yderligere træk på kreditten, men udestående lån kan 
alene opsiges og kræves tilbagebetalt af Selskabet i overensstemmelse med pkt. 
14 nedenfor. 

14. Selskabets ret til at opsige lånet
Kreditaftalen løber indtil videre. Selskabet kan opsige Kreditaftalen og kræve, 
at Kunden indfrier lånet med to måneders varsel. Hvis Kunden ikke har udnyttet 
kreditten stillet til rådighed under nærværende Kreditaftale, kan Selskabet 
opsige Kreditaftalen uden varsel. Selskabet skal skriftligt underrette Kunden 
om opsigelsen og grunden til denne, inden Kunden mister retten til at anvende 
kreditten. Kundens ret til at anvende kreditten kan dog ophøre uden forudgående 
varsel, såfremt der er særlige grunde til dette. I så fald vil Kunden modtage 
meddelelse herom umiddelbart efter Selskabets opsigelse. 

Herudover har Selskabet ret til at opsige nærværende Kreditaftale og kræve lånet 
øjeblikkeligt indfriet, hvis en eller flere af følgende omstændigheder foreligger:

- De sikkerheder, som Kunden har stillet for kreditten i overensstemmelse med 
punkt 15, bliver væsentligt forringede. Overbelåning, som er nærmere beskrevet 
i punkt 10, vil altid udgøre en sådan begivenhed, og Selskabet kan derfor opsige 
lånet uden varsel i alle tilfælde, hvor det udestående beløb under Kreditaftalen 
overstiger den bevilgede kreditlimit eller belåningsværdien, og en sådan forskel 
ikke straks udlignes af Kunden.
- Det fremgår klart af omstændighederne, at Kunden forsøger at unddrage sig 
sine forpligtelser, herunder betalingsforpligtelser, under nærværende Kreditaftale.

15. Sikkerhed, selskabets ret til at sælge pantsatte finansielle instrumenter
Kunden skal stille følgende sikkerheder overfor Selskabet:

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 og samtlige de af Kundens 
værdipapirer, som på anden måde er overført eller overdraget til eller erhverves 
gennem Selskabet samt samtlige midler, som til enhver tid indestår på Kundens 
konto hos Selskabet. 

Afkast af pantet og andre rettigheder, som udspringer af pantet omfattes også af 
pantsætningen. 

Sikkerheden blev stillet i forbindelse med indgåelse af en depot-/kontoavtale, 
som er en en forudsætning for at søge om aktiekredit. 
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Jeg/vi bekræfter, at jeg/vi har læst ovenstående vilkår samt “Almindelige betingelser for depot-/konto hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige”, som udgør 
en integreret det af denne aftale. Jeg/vi bekræfter endvidere at have modtaget de ”Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger”. 

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   Hovedkontor: Stockholm

Opstår der manglende sikkerhedsdækning, det vil sige at kreditten overstiger 
belåningsværdien, er Kunden forpligtet til omgående og uden anmodning fra 
Selskabet at stille yderligere sikkerhed ved at lægge yderligere værdipapirer 
i depot hos Selskabet. Stilles der ikke yderligere sikkerhed, har Selskabet ret 
men ikke pligt til at sælge en påkrævet del af de finansielle instrumenter, som 
Kunden har liggende i depot hos Selskabet i overensstemmelse med punkt D2 i 
Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet 
bank AB, Sverige. 

Ovenstående indskrænker ikke Selskabets ret til at suspendere udnyttelsen 
af kreditten i overensstemmelse med pkt. 13 og/eller opsige kreditten i 
overensstemmelse med pkt. 14. 

16. Overdragelse af låneaftalen
Selskabet har ret til at overdrage eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser 
under nærværende aftale til anden side. 

17. Meddelelser, m.m.
Bestemmelser om meddelelser findes i pkt. G.3 i Almindelige betingelser for 
depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige. 

18. Begrænsning af selskabets ansvar
Selskabets ansvar reguleres i henhold til de til enhver tid gældende Almindelige 
betingelser for depot-/kontoaftaler hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, 
Sverige. Se blandt andet pkt. G.10. 

19. Fortrydelsesret
Kunden har ret til at opsige låneaftalen ved at give Selskabet skriftlig meddelelse 
om dette, inden 14 dage fra den dag Kreditaftalen indgås.

Meddelelse om fortrydelse af aftalen skal gives per brev eller e-mail 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 det udestående lån under denne Kreditaftale 

med tillæg af de renter, der er påløbet fra den dato, hvor lånet trukket af Kunden 
til den dag, hvor lånet tilbagebetales af Kunden til Selskabet. Tilbagebetaling 
skal ske uden unødig forsinkelse og senest 30 kalenderdage efter, at Kunden 
har sendt meddelelse til Selskabet om, at Kunden vil fortryde nærværende 
Kreditaftale. 

Renter beregnes på baggrund af den aftalte rente. Rentebeløbet, der påløber pr. 
dag ved fuld trukket kreditlimit er angivet i skemaet ovenfor. 

20. Klager
Klager vedrørende lånet skal i første omgang fremsendes til den kontaktperson 
eller enhed inden for Selskabet, som har stillet lånet til rådighed. Det er også 
muligt at kontakte den klageansvarlige i banken.

21. Tvisteprøvning uden for domstol
Ved uoverensstemmelser mellem Kunden og Selskabet har Kunden mulighed 
for at henvende sig til Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, 2., 
Postboks 9029, 1022 København K, se www.pengeinstitutankenaevnet.dk. 
Pengeinstitutankenævnet behandler alene klager fra privatkunder. 

22. Tilsynsmyndighed
Tilsynsmyndigheden for Selskabets virksomhed er Finansinspektionen, Box 7821, 
103 97 Stockholm, Sverige, og Finanstilsynet, Årshusgade 110, 2100 København 
Ø.

23. Lovvalg og værneting
Nærværende aftale er undergivet dansk ret og tvister i anledning af aftalen 
afgøres ved danske domstole.  

24. Tvansgsfuldbyrdelse
Nærværende aftale, som er et gældsbrev, kan tjene som grundlag for umiddelbar 
fuldbyrdelse i henhold til Retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5. 

25. Forholdet mellem kreditaftalen og de almindelige bestemmelser
De Almindelige betingelser for depot-/konto hos Nordnet Bank, filial af Nordnet 
Bank AB, Sverige finder tilbage anvendelse for nærværende Kreditaftale. Hvis der 
er uoverensstemmelse mellem vilkårene i nærværende aftale og de Almindelige 
betingelser for depot-/konto hos Nordnet Bank, filial af Nordnet bank AB, Sverige, 
finder vilkårene i nærværende Kreditaftale anvendelse. 

Sted og dato

Sted og dato

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige

Navn/firmanavn og underskrift 

Navn/firmanavn og underskrift 

Låntagers 
Underskrift

Underskrift hvis 
mere end én 
tegnings-
berettiget

Nordnets
underskrift
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Nordnet, filial af Nordnet Bank AB, Sverige Postboks 2307 DK–1026 København K Tlf: +45 70 20 66 85 Fax: +45 70 20 66 90
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Baggrund
Undertegnede depot-/kontohaver(e) (Kunden) og Nordnet Bank AB (Selskabet) 
har indgået eller har til hensigt at indgå aftale om, at Selskabet stiller en kredit 
til rådighed for Kunden, mod at Kunden pantsætter finansielle instrumenter til 
Selskabet. Selskabet kan direkte eller indirekte finansiere kreditten ved at optage 
lån fra andre kreditinstitutter (under tilsyn), i hvilken forbindelse Selskabet kan 
stille sikkerhed for lånet bl.a. ved de af Kunden pantsatte finansielle instrumenter. 
I tilfælde af at Kunden har aftalt andre forpligtelser over for Selskabet, fx at stille 
sikkerheder i marginkonto for værdipapirhandel, som er omfattet af Selskabets 
pant, kan Selskabet på tilsvarende vis disponere over disse. Denne form for 
anvendelse af Selskabets pant benævnes herefter Genpantsætning.

I henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980), 
kapitel 3, er det en forudsætning for Genpantsætning, at Selskabet og Kunden 
indgår aftale om de vilkår, som skal gælde for Genpantsætningen.

Vilkår for genpantsætning
Selskabet og Kunden indgår hermed aftale om Genpantsætning, som beskrevet 
ovenfor, hvorefter Selskabet får ret til at disponere over Kundens finansielle 
instrumenter på følgende vilkår:

1. Selskabet har ret til at skille Kundens pantsatte finansielle instrumenter fra den 
fordring og/eller forpligtelse, for hvilken de er pantsat, og hos et andet kreditinstitut 
(under tilsyn) pantsætte de finansielle instrumenter eller panteretten eller overlade 
panteretten til disse instrumenter. En sådan disposition må ikke ske for et højere 
beløb eller på mere ugunstige vilkår, end hvad der gælder for pantsætningen 
mellem Selskabet og Kunden.

2. Selskabets dispositioner over Kundens pantsatte finansielle instrumenter skal
desuden ske på vilkår, som giver Kunden ret til at betale til Selskabet indtil 
det tidspunkt, hvor Selskabet, og/eller den som har en ret over de finansielle 
instrumenter, skriftligt meddeler Kunden, at betaling skal ske til en anden end 
Selskabet. Afgives en sådan betalingsmeddelelse, har Kunden pligt til at følge den.

3. Selskabet har pligt til straks at videreformidle betalinger, som Kunden fejlagtigt
eller ved en misforståelse har betalt til Selskabet, til rette modtager.

Særlige oplysninger til kunden
Selskabet underretter ikke Kunden i alle tilfælde, hvor der sker Genpantsætning. 
Kunden bør derfor regne med, at hvis Kunden har modtaget en kredit fra 
Selskabet eller i øvrigt har forpligtelser over for Selskabet, kan der være sket 
Genpantsætning. Kunden skal være opmærksom på, at en betalingsmeddelelse 
fra Selskabet, eller et andet kreditinstitut som har en ret over de Genpantsatte 
finansielle instrumenter, kan indeholde oplysninger om, hvad Kunden skal 
gøre, hvis Kunden ønsker at sælge de finansielle instrumenter, som er pantsat 
til Selskabet, og det er vigtigt at sådanne anvisninger følges nøje. Kunden 
skal desuden særligt være opmærksom på, at det er vigtigt at følge alle 
betalingsmeddelelser, som gives til Kunden i henhold til denne aftale. En fejlagtig 
betaling kan føre til, at Kunden må betale endnu engang, før Kunden frit kan 
disponere over de Genpantsatte finansielle instrumenter. Der er altså risiko for, at 
Kunden mister en sådan fejlagtig betaling.

Sted og dato   Kundens underskrift

Udfyld venligst med blokbogstaver

Obs! For at belåningsaftalen kan blive bevilget, kræves det at du vedlægger kopi af din seneste lønseddel.
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