
RAMMEAFTALE FOR VÆRDIPAPIRLÅN

GENERELT

Mellem Nordnet Bank AB (Selskabet) og undertegnede kunde (Kunden) indgås der 
hermed Rammeaftale for Værdipapirlån, ifølge vilkårene i dette dokument samt ifølge 
de til enhver tid gældende Almindelige vilkår for Værdipapirlån.

Ved underskrivelsen af denne Rammeaftale bekræfter Kunden, at denne har gjort 
sig bekendt med og grundigt sat sig ind i Rammeaftalen og Almindelige vilkår for 
Værdipapirlån.

Denne Rammeaftale gælder, for så vidt andet ikke særligt er angivet ovenfor under 
”Dag for ikrafttræden”, for samtlige Værdipapirlån som fra og med dagen for aftalens 
datering er blevet indgået mellem parterne. (Denne Rammeaftale erstatter dermed 
eventuel tidligere mellem parterne indgået rammeaftale af tilsvarende art, for så vidt 
gælder Værdipapirlån som er blevet indgået fra og med aftalens datering respektive 
hvis tilbørligt angivet ”Dag for ikrafttræden”.)

SIKKERHED

Til sikkerhed for samtlige Kundens nuværende og fremtidige forpligtelser over for 
Selskabet ifølge Rammeaftalen samt Værdipapirlån indgået mellem Kunden og 
Selskabet ifølge Rammeaftalen, 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 ovennævnte depot hos Selskabet, samt samtlige midler, som til 
enhver tid indestår på ovenstående konto tilknyttet depotet. Afkast af pant og andre 
rettigheder, som udspringer af pantet, omfattes også af pantsætningen og udgør en 
del af pantet.

Herudover finder Almindelige vilkår for Værdipapirlån pkt. 11 om sikkerhedsstillelse 
mv. anvendelse.
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  2011:1

Navn (efternavn, fornavn)/Firma (fuldstændigt navn) CPR-nr./CVR-nr. Telefon dag

Virksomhed:  Nordnet Bank AB
Org. nr:  516406-0021
Adresse:  Box 14077, 167 14 Bromma

Depot-/kontonummer

Adresse, postboks eller tilsvarende  Telefon aften

Postnummer By  Telefax

(udfyldes af Selskabet) DAG FOR 

IKRAFTTRÆDEN

Sikkerhedstal 120%

LÅNTAGER 

(KUNDEN)

E-mail adresse   Mobiltelefon

KUNDENS 
UNDERSKRIFT 

 

SELSKABETS

UNDERSKRIFT

Sted    Dato      

Nordnet Bank AB   Navn med blokbogstaver

Sted    Dato    

Låntagerens underskrift   Navn med blokbogstaver

For at rammeaftalen for værdipapirlån kan blive bevilget, kræves gældende dispositions-/belåningsaftale. 

Udfyld venligst med blokbogstaver
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