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Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation
utformats.
Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande.
Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna
under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att
sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar.
Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för
denne att bevilja krediten.

STANDARDISERAD EUROPEISK
KONSUMENTKREDITINFORMATION
1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare

Nordnet Bank AB (nedan Nordnet)

Adress

Gustavslundsvägen 141
167 14 Bromma

Telefon

08-506 330 00

E-post

info@nordnet.se

Webbadress

www.nordnet.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Kredit kopplad till depå med värdepapper som säkerhet.

Det sammanlagda kreditbeloppet

250 000 kr

Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som
ställs till förfogande genom kreditavtalet.

Beloppet är ett representativt exempel för denna typ av
kredit.
Hur mycket du kan låna beror av belåningsvärdet på dina
värdepapper, beviljad kreditlimit samt av om du har
andra krediter hos Nordnet. Kreditbeloppet motsvaras av
det vid var tid gällande sammanlagda belåningsvärdet av
tillgångarna i depån dock maximalt upp till beviljad
kreditlimit.

Villkoren för kreditutnyttjandet

Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Kreditutrymmet kan utnyttjas helt eller delvis så snart
Nordnet har beviljat kreditansökan.

Kreditavtalets löptid

Krediten gäller tills vidare.
Kredittagaren har rätt att säga upp avtalet med
omedelbar verkan.
Nordnet har rätt att säga upp avtalet med två månaders
uppsägningstid.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning
dessa ska fördelas

Avbetalning sker när kredittagaren så önskar.
Avbetalningen används i första hand för att täcka
obetalda avgifter och förfallen ränta. Resterande del
amorteras på krediten.
Räntan debiteras depån den sista dagen i varje månad.

Kreditutrymmet varierar beroende på det vid var tid
gällande belåningsvärdet respektive beviljad kreditlimit i
depån. I det fall överbelåning uppstår är det
kredittagarens tillika depåinnehavarens skyldighet att
omedelbart reglera underskottet så att överbelåningen
upphör. Reglering görs genom;



Överföring av likvida medel till depån



Överföring av belåningsbara värdepapper från
annat institut eller annan depå hos Nordnet


Det totala belopp som du ska betala

Försäljning av värdepapper ur din depå

264 628 kr

Detta är det utnyttjade kreditbeloppet plus ränta och ev.
kostnader för krediten.

Exempel:
Vid utnyttjat kredit belopp om 250 000 kr
Rak amortering
Amorteringstid: 1 år (jan-dec) Amortering samt
räntebetalning görs vid utgången av året
Aviavgift: 0 kr
Uppläggningsavgift: 0 kr
Exempelränta: 5,70% (standardränta)

Begärda säkerheter

Krediten beviljas med kredittagarens vid var tid
tillgängliga värdepapper i depån som säkerhet.

3. Kreditkostnader
Kreditränta
Krediten löper med rörlig ränta. Räntan får ändras endast
i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut,
ändring av Nordnets upplåningskostnader eller andra
kostnadsökningar som Nordnet inte skäligen kunde
förutse när kreditavtalet ingicks. Ändring av räntesatsen
får ske först efter det att kunden mottagit meddelande om
ränteändringen.

Effektiv ränta

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan
av det samlade kreditbeloppet inklusive avgifter och
kostnader.
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra
olika erbjudanden.

5,85%

Kreditkostnaden (ränta, särskilda avgifter och andra
obligatoriska kostnader) angiven som en årlig ränta
beräknad på kreditbeloppet.
Exempel:
Vid utnyttjat kredit belopp om 250 000 kr
Rak amortering
Amorteringstid: 1 år
Aviavgift: 0 kr
Uppläggningsavgift: 0 kr
Exempelränta: 5,70% (standardränta)

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den
enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå
avtal om
— en försäkring som säkrar krediten, eller

Nej

— någon annan kompletterande tjänst?

Nej

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av
kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva
räntan.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Överbelåningsränta 11,75 %

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser

Om kredittagarens depå blir överbelånad utgår
överbelåningsränta, i tillägg till ordinarie debetränta, till
dess att överbelåningen upphör.

(t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att

erhålla kredit.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt

Ja

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14
kalenderdagar.
Förtidsåterbetalning

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som
helst.

Kredittagaren har rätt att när som helst utan kostnad, helt
eller delvis, betala krediten i förtid.

Sökning i en databas

Nordnet inhämtar uppgifter från Upplysningscentralen AB
vid genomförande av kreditprövningen.

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i
en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt
meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om
utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt
gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning
och säkerhet.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett
utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte
tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är
ovillig att ingå kreditavtalet med dig.

Ja

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
Organisationsnummer och tillsynsmyndighet

Nordnet Bank AB
Org.nr: 516406-0021
Nordnet står under tillsyn av Finansinspektionen, Box
7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se

Utnyttjande av ångerrätten

Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet genom att
skicka ett meddelande om detta till Nordnet inom 14
dagar från den dag kreditavtalet ingicks, eller från den
dag då kredittagaren fått del av avtalsvillkor och övrig
information om detta sker vid ett senare tillfälle än vid
avtalets ingående.
Om kredittagaren inte utnyttjar sin rätt att frånträda avtalet
inom ovan nämnda frist blir kredittagaren bunden av
avtalet.

Tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och behörig
domstol

Tolkning och tillämpning av kreditavtalet ska ske enligt
svensk rätt och avgöras av svensk domstol.

Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på svenska.

Klagomål och prövning utanför domstol

Klagomål och ersättningsanspråk (reklamation) avseende
krediten bör i första hand framföras till den kontaktperson
eller enhet hos Nordnet som tillhandahållit krediten.
Möjlighet finns också att kontakta klagomålsansvarig hos
Nordnet.
Råd och vägledning kan erhållas från Konsumenternas
Bank- och finansbyrå, www.konsumentbankbyran.se,
08-24 30 85, samt från den kommunala konsumentvägledningen.
Om du vill få ditt ärende prövat utanför Nordnet kan du
vända dig till Allmänna reklamationsnämnden
www.arn.se.
Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23
Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig.
För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat
vissa värde- och tidsgränser.

