BORGENSFÖRBINDELSE

Depå- / kontonummer

ATT GÅ I BORGEN SÅSOM FÖR EGEN SKULD

Den som tecknar borgen (Borgensman) ansvarar tillsammans med kredittagaren för dennes
förpliktelser gentemot kreditgivaren. Borgensmannen kan alltså direkt krävas på betalning av
kredittagarens förpliktelser (även oavsett om eventuell intressegemenskap mellan Borgensmannen
och kredittagaren skulle upphöra). Finns det flera borgensmän, kan kreditgivaren fritt välja att
kräva hela betalningen av en eller flera av borgensmännen. Borgensmannen kan alltid kräva

kredittagaren på det belopp som Borgensmannen fått betala på grund av borgensförbindelsen.
Borgensmannen bör således informera sig om kredittagarens ekonomiska möjligheter att fullgöra
de förpliktelser som borgensansvaret avser. Beträffande Borgensmannens rätt till eventuell pant
hänvisas till punkt 3 i de Allmänna borgensvillkor som finns på nästa sida.

Borgensåtagandet är inte beloppsbegränsat om inte utrymmet för beloppsbegränsning nedan är ifyllt.
BELOPPSBEGRÄNSNING

Borgensåtagandet gäller för ett kreditbelopp om högst ________________________________________SEK

KUND

Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) 		

Personnr/ Org.nr/Samordningsnr		

Gatuadress, box eller motsvarande

Telefon kvällstid (inkl. riktnr)

(dvs. kredittagaren)

Postnummer

Telefon dagtid (inkl. riktnr)

BORGENSMAN

Ort

Telefax (inkl. riktnr)			

Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) 		

Personnr/ Org.nr/Samordningsnr		

Gatuadress, box eller motsvarande

Telefon dagtid (inkl. riktnr)

Telefon kvällstid (inkl. riktnr)

Postnummer, Ort 		

E-postadress

För samtliga förpliktelser gentemot Nordnet Bank AB (Bolaget) som ovanstående kredittagare (Kunden) har eller kommer att få enligt samtliga mellan Kunden
och Bolaget tecknade avtal – innefattande rätt till kredit – tecknar nedanstående borgensman härigenom, på de Allmänna borgensvillkor som anges på nästa
sida, borgen såsom för egen skuld.
Jag bekräftar att jag har tagit del av bifogade gällande Allmänna borgensvillkor och vad som angivits ovan om borgensåtagandets innebörd.
BORGENSMANS

Ort

Datum

UNDERSKRIFT

Borgensmans namnunderskrift

BEVITTNAS

Namnunderskrift

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Gatuadress, box eller motsvarande

Gatuadress, box eller motsvarande

Postnummer Ort

Postnummer Ort

Telefon dagtid (inkl. riktnr)

Telefon dagtid (inkl. riktnr)

Borgensmans
egenhändiga
namnteckning
bevittnas:

Borgensförbindelse NN 2014:1

Nordnet Bank AB Box 14077 Gustavslundsvägen 141 SE-167 14 Bromma Tel: +46 8 506 330 00
Order: +46 8 506 331 00 Fax: +46 8 506 330 65 Org. nr 516406-0021 E-post: info@nordnet.se www.nordnet.se

Allmänna borgensvillkor
(2010:1)

1.BELOPPSBEGRÄNSAD BORGEN
Om borgensförbindelsen begränsas till att gälla visst belopp, svarar borgensman
– utöver angivet belopp jämte ränta härå – för avgifter och kostnader, som
uppkommer för Bolaget för att ta borgen i anspråk och för att eljest driva in fordran, för vilken borgen utgör säkerhet.
Om kunden är handelsbolag och borgen har tecknats av handelsbolagsman
påverkas inte en beloppsbegränsning av borgensåtagandet som kan ha gjorts i
denna förbindelse handelsbolagsmans ansvar för Bolagets förpliktelser gentemot
Bolaget.

2. ORDNINGSFÖLJD VID IANSPRÅKTAGANDE AV
SÄKERHETER
Om kunden inte fullgör sina förpliktelser enligt depå-/kontoavtal, för vilket/vilka
borgensman gått i borgen, får Bolaget bestämma i vilken ordningsföljd ställda
säkerheter (panter, borgensförbindelser m.m.) skall tas i anspråk. Bolaget får
bestämma i vilken ordningsföljd kundens förpliktelser skall betalas genom
ianspråktagande av denna borgen.

3. BORGENSMANS RÄTT TILL PANT
Beträffande borgensmans rätt till egendom som pantsatts av kunden, till säkerhet
för kundens förpliktelser under depå-/kontoavtal för vilket/vilka borgensman gått
i borgen, gäller följande:
a)
panten skall utgöra säkerhet för borgensmans återkrav (regresskrav)
gentemot kunden i den mån Bolaget eller annan, till vilken panten är pantförskriven inte tar panten i anspråk,

når borgensman på icke normal kontorstid, skall meddelandet anses ha kommit
borgensman tillhanda vid början av påföljande bankdag. Meddelande från borgensman till Bolaget skall ställas till den adress eller elektronisk adress som anges
på omstående sida, såvida Bolaget inte begärt svar till annan adress. Meddelande
från borgensman skall anses ha kommit Bolaget tillhanda den bankdag meddelandet kommit till nämnda adress.

8. BEGRÄNSNING AV BOLAGETS ANSVAR
Bolaget är inte ansvarigt för skada som beror på omständighet utanför Bolagets
kontroll, såsom svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets
åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande
omständighet, exempelvis data- eller telefonfel. Förbehållet i fråga om strejk,
blockad, bojkott, och lockout gäller även om Bolaget själv är föremål för eller
vidtar sådan konfliktåtgärd.
Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Bolaget, om Bolaget varit
normalt aktsamt. Bolaget är i intet fall ansvarigt för indirekt skada.
Föreligger hinder för Bolaget att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa
bestämmelser på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden
uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Bolaget, till följd av sådan omständighet, är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning, skall Bolaget respektive
borgensman inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta.

9. TILLÄMPLIG LAG
Tolkning och tillämpning av dessa villkor skall ske enligt svensk rätt.

b)
utgör panten säkerhet för flera bolagsmäns återkrav skall de ha rätt
till panten i förhållande till vars och ens återkrav, såvida de inte överenskommit
om annat.
Borgensman har i förhållande till Bolaget inte rätt till annan egendom, som pantsatts till Bolaget.

4. UTLÄMNANDE AV PANT, PANTVÅRD
Bolaget får, så länge Bolaget ej tagit borgen i anspråk, lämna ut pant, som enligt
Bolagets bedömning inte behövs för betalning av förfallet belopp enligt depå/kontoavtal, för vilket/vilka borgensman gått i borgen, utan att på grund därav
borgensmans ansvar skall minska.
Bolaget är i förhållande till borgensmans skyldigt att vårda panten endast i den
utsträckning som följer av depå-/kontoavtal, för vilket/vilka borgensman gått i
borgen, respektive eventuellt träffat särskilt pantavtal.

5. UPPSÄGNING
Borgensman har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande. Borgensman får emellertid skriftligen begära att Bolaget säger upp depå-/kontoavtal, för vilket/vilka
borgensman gått i borgen, till upphörande tidigast två månader från uppsägning.
Sådan uppsägning kan medföra att borgensman blir tvungen att betala på grund
av sin borgen.
Har Bolaget mottagit sådan begäran om uppsägning, men underlåtit att säga
upp ifrågavarande depå-/kontoavtal till upphörande inom nämnda tid, upphör
borgensåtagandet för den borgensman som begärt uppsägning, två månader efter
det Bolaget mottagit denna begäran. Detta sker dock inte om Bolaget, på grund
av kundens betalningsdröjsmål, före utgången av sistnämnda frist skriftligen
framställt krav på grund av borgensåtagandet mot den borgensman som begärt
uppsägning.

6. BORGENSMANS ADRESSÄNDRING
Borgensman skall skriftligen utan dröjsmål underrätta Bolaget om ändring av sin
adress.

7. MEDDELANDEN
Meddelande som avsänts av Bolaget med rekommenderat brev eller vanligt brev,
skall anses ha nått borgensman senast femte bankdagen efter avsändandet,
om brevet sänts till den adress som borgensman uppgivit. Meddelande genom
Internet, telefax, telex, S.W.I.F.T. eller annan elektronisk kommunikation skall
anses ha kommit borgensman tillhanda vid avsändandet, om det sänts till det av
borgensman uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett sådant meddelande
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