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1. Generelt
Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Selskabet) tilbyder, på 
betingelser som fremgår i disse vilkår (Vilkår), en rabat i forhold til den 
udlånsrente, som er aftalt mellem kunden (Kunden) og Selskabet i henhold til 
Kundens gældende kreditaftale (Kreditaftale). Rabattens størrelse vil afhænge 
af, hvor god spredning af værdipapirer Kunden har på sit belånte depot, 
samt i hvilket omfang depotets belåningsværdi udnyttes. Med belåningsgrad 
henvises til den procentdel af et værdipapirs markedsværdi, der kan belånes 
(Belåningsgrad). Med et godkendt værdipapir menes finansielle instrumenter 
med en belåningsgrad højere end nul (Godkendt værdipapir).

For at kunne modtage rabat på aftalt rente forudsættes det, at Kunden har 
indgået en Kreditaftale, hvor aftalt rabat mellem Kunden og Selskabet trækkes 
fra de standardrenter, som til enhver tid fremgår af prislisten på Selskabets 
hjemmeside. Det forudsættes også, at Kunden har godkendt disse Vilkår.

Kreditaftalen mellem Kunden og Selskabet vil ved godkendelse af disse Vilkår 
fortsat gælde uforandret. Hvis der er uoverensstemmelse mellem Kreditaftalen 
og disse Vilkår, finder bestemmelserne i Kreditaftalen anvendelse, med mindre 
andet er særskilt aftalt. Kunden forstår, og godkender, at disse Vilkår derfor kun 
indebærer, at Kunden tilbydes en bestemt rabat på den i Kreditaftalen aftalte 
rente, såfremt forudsætningerne i disse Vilkår er opfyldt.

2. Forskellige rabatniveauer
Afhængigt af hvorvidt og i hvilken grad Kundens værdipapirdepot opfylder 
betingelserne i disse Vilkår, tilbyder Selskabet Kunden rabatniveau 1 eller 
rabatniveau 2 (sammen defineret som ”Rabat”) i forhold til den rente, som 
fremgår af Kreditaftalen. Rabatten gives i forhold til Selskabets standardrenter, 
som sammen med aktuelle procentsatser for rabatniveau 1 og rabatniveau 2 
for respektive kundekategori, til enhver tid findes tilgængelig i prislisten på 
Selskabets hjemmeside.

For at opnå højest mulig Rabat (rabatniveau 1), skal følgende vilkår være 
opfyldt:

• Maksimalt 40 procent af den samlede aktuelle belåningsværdi af   
 godkendte værdipapirer må være udnyttet.

• Ingen af de godkendte værdipapirer i depotet må selvstændigt udgøre  
 mere end 20 procent af den totale markedsværdi for de godkendte  
 værdipapirer i depotet.

• Depotet må ikke indeholde korte positioner (”shortpositioner”), terminer  
 eller optioner.

For at opnå rabatniveau 2, skal følgende vilkår være opfyldt:

• Maksimalt 60 procent af den samlede aktuelle belåningsværdi af   
 godkendte værdipapirer må være udnyttet.

• Ingen af de godkendte værdipapirer i depotet må selvstændigt udgøre  
 mere end 25 procent af den totale markedsværdi for de godkendte  
 værdipapirer i depotet.

• Depotet må ikke indeholde korte positioner (”shortpositioner”), terminer  
 eller optioner.

Depotets samlede belåningsværdi afhænger således af den aktuelle 
markedsværdi, belåningsgraden for værdipapirerne i depotet, der er stillet 
til sikkerhed, samt diversificeringen i depotet. De til enhver tid gældende 
belåningsgrader kan findes på Selskabets hjemmeside. Faktorer, som ligger 
til grund for Selskabets fastsættelse af belåningsgraden, er blandt andet 
værdipapirets likviditet og volatilitet samt øvrige risikofaktorer knyttede til 
værdipapiret.

3. Fastsættelse og revurdering af rabat
Selskabets vurdering af, hvorvidt Kundens beholdning i depotet opfylder 
kriterierne for at modtage Rabat, sker første gang den dag, som ikke er lørdag 
eller søndag, hvor Kunden senest kl. 22.15 har godkendt disse Vilkår. Hvis 
Kunden godkender disse Vilkår efter kl. 22.15, sker vurderingen første gang på 
næstkommende dag, som ikke er lørdag eller søndag. Retten til at modtage 
Rabat revurderes derefter dagligt, undtagen lørdag og søndag, baseret på 
Kundens beholdning på depotet kl. 22.30 (Afstemningstidspunktet).

Selskabet fastsætter, hvorvidt Kunden opfylder kriterierne for Rabat på 
Afstemningstids-punktet baseret på beholdningen på depotet. Endnu ikke 
afviklede salgs- og købstrans-aktioner påvirker værdien af beholdningen fra 
og med handelsdagen. Rabat gives på den kredit, som kunden faktisk har på 
Afstemningstidspunktet, og som er tilknyttet det aktuelle depot. Ved at logge 
ind på Kundens depot på nordnet.dk, kan Kunden løbende se information 
om, hvorvidt Kunden opfylder kriterierne for at modtage Rabat ved næste 
Afstemningstidspunkt. Kunden vil også få information om eventuel Rabat ved 
forrige Afstemningstidspunkt.
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4. Øvrigt
Værdipapirernes kursudvikling og justering af Belåningsgrader er eksempler 
på faktorer, som vil påvirke, hvorvidt Kundens beholdning opfylder kriterierne 
for at modtage Rabat. Kunder, som belåner deres depot, opfordres derfor til 
løbende at overvåge kursudviklingen og sammensætningen af beholdningen 
på depotet.

Nordnet tilbyder ikke individuel rådgivning vedr. Kreditaftalen og disse Vilkår, 
eller hvorvidt disse er hensigtsmæssige for Kundens personlige finansielle 
situation.

5.Ændring af vilkår, procentsats for rabat og opsigelse
Selskabet forbeholder sig retten til at ændre størrelsen på Rabatten, samt 
ændre, alternativt ophøre med at tilbyde, Rabat i henhold til disse Vilkår.

Ophør eller ændring af disse Vilkår har virkning 30 dage efter, at Selskabet har 
meddelt Kunden ændringen. Ændringer meddeles i henhold til vilkårene for 
meddelelser i Almindelige betingelser for depot-/kontoaftalen.

Ændring i procentsatserne for rabatniveauerne kan ske uden varsel, når 
renteændringerne sker på grund af udefrakommende begivenheder, som 
Selskabet ikke har indflydelse på, herunder ved:

• Penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland, der påvirker det  
 almindelige renteniveau på en måde, som har betydning for Selskabet.

• Anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og  
 obligationsmarkedet, som har betydning for Selskabet.

• Ændringer i skatter og afgifter af betydning for Selskabet.

Selskabet kan ændre rentesatserne med en måneds varsel på grund af:

• At markeds-, konkurrence- eller indtjeningsmæssige forhold giver grund til  
 ændring.

• At Selskabet uden sammenhæng med det almindelige renteniveau ønsker  
 at ændre Selskabets renter og priser af forretningsmæssige grunde,  
 f.eks. af indtjeningsmæssige årsager eller for at udnytte sine ressourcer  
 eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde.

• En øget operationel risiko eller øget generel kreditrisiko for Selskabet.

Selskabet kan altid ændre rabatniveauer til fordel for Kunden uden varsel.

Selskabet kan ændre Belåningsgraden for værdipapirer uden varsel på grund 
af ændringer i likviditeten og kraftige svingninger i kursen på et værdipapir, 
øget koncentrationsrisiko for Selskabet i forhold til det pågældende værdipapir 
på grund af Selskabets kunders samlede eksponering mod værdipapiret, øget 
risiko for negativ prisudvikling i værdipapiret eller på grund af anden generel 
negativ udvikling i værdipapirets branche.

Selskabet vil tilstræbe at ændre belåningsgraden med en måneds varsel, 
medmindre der sker ekstraordinære selskabs- og/eller markedsbegivenheder, 
som f.eks. nedjustering af et selskabs forventede resultat, konkurs eller 
ekstreme kursbevægelser, der alle er udefrakommende begivenheder, som 
Selskabet ikke har indflydelse på.

Selskabet kan altid ændre belåningsgraden til fordel for Kunden uden varsel.

Kunden kan til enhver tid opsige disse vilkår. Opsigelse skal ske ved at give 
Selskabet besked via ”Mine aftaler og abonnementer”, som er tilgængeligt, 
når Kunden er logget ind på sit depot på nordnet.dk, eller ved skriftligt varsel til 
Selskabet elektronisk via Selskabets meddelelsescentral eller med almindeligt 
brev. Hvis Kundens Kreditaftale eller depot-/kontoaftale ophører, vil disse 
Vilkår også automatisk ophøre med at gælde.

Opsigelse eller ændring af disse Vilkår kan medføre, at Kundens Rabat bliver 
mindre eller ophører helt, således at den aftalte rente i henhold til Kreditaftalen 
fortsætter med at gælde uden Rabat.

6. 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.

7. Lov og værneting
Disse Vilkår er underlagt dansk ret, og tvister i anledning af Vilkårene afgøres 
ved danske domstole.
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