Checklista för
ansökan om belåning
Använd den här listan för att vara säker på att du får med alla dokument du behöver för att
din ansökan ska vara komplett.

Du behöver skicka in:


Ifyllt och signerat kreditavtal



Ifyllt och signerat förfogande-/belåningsavtal



Kopia av id-handlingar för samtliga som signerat blanketterna



För företag: Ifylld och signerad borgensförbindelse

Du behöver läsa:


Förhandsinformation om konsumentkrediter

Du behöver genomföra:


Kunskapsprövning för belåning
Sidan för kunskapsprövning hittar du genom att logga in på nya nordnet.se och välja
Kunskapsprövning under menyn Profil eller genom att följa länken
https://next.nordnet.se/settings/approved-instruments

Skicka dokumenten till:
Nordnet Bank AB
Box 14077 167 14
Bromma
Vi behandlar din ansökan så snart vi har fått alla ifyllda och signerade dokument. Du får svar på ansökan
via ett meddelande när du är inloggad på nordnet.se. Det tar normalt två till tre vardagar.

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

KREDITAVTAL (SID 1 AV 2)
Avseende kredit kopplad till depå med värdepapper som säkerhet

Ifylles av Kunden, observera att alla fält måste fyllas i.
Personnr / Samordningsnr

Namn (efternamn, tilltalsnamn)

KREDITTAGARE

Gatuadress (Folkbokföringsadress)

Postnummer

Ort

Telefon dagtid (inkl.riktnr)

E-postadress

VÄRDEPAPPERS-

Mobiltelefon (inkl.riktnr)

Önskad värdepapperskredit

KREDIT

KREDITTAGARE

Telefon kvällstid (inkl.riktnr)

250.000 kr

1.000.000 kr

2.000.000 kr

3.000.000 kr

5.000.000 kr

Civilstånd
Gift

Ogift

Sambo

Skild

Änka/Änkling

Hyresrätt

Villa

Inneboende

Annan
Deltid

Pensionär
Student

Vikarie/projekt

Boendeform
Bostadsrätt
Anställningsform
Fastanställd
Heltid

Egenföretagare

Arbetsgivare

Anställd sedan (år/månad):
_______/________
Inkomst
kr/mån

Summa lån

HUSHÅLLETS
EKONOMI

Summa tillgångar
kr

Hyra

Varav värdepapper
kr

Ränta och amorteringar

kr

Driftkostnad villa
kr/mån

kr/mån
Övriga kostnader

kr/mån

kr/mån

Jag intygar härmed att lämnade uppgifter är riktiga och samtycker till behandling av dessa enligt personuppgiftslagen. Jag bekräftar vidare att jag
har tagit del av nedanstående villkor, Allmänna villkor för depå/konto för Nordnet Bank AB samt av formuläret Standardiserad europeisk
konsumentkreditinformation.
KREDITTAGARENS
UNDERSKRIFT

Ort och datum

Namnunderskrift / Firmatecknare och namnförtydligande

NORDNETS
UNDERSKRIFT

Ort och datum

1. PARTER

Efter att undertecknad depåinnehavare (Kredittagare) insänt detta
kreditavtal till Nordnet Bank AB (Bolaget), kommer Bolaget att göra
en sedvanlig kreditprövning vari ingår inhämtande av kreditupplysning. Bolaget förbehåller sig rätten att inte godkänna
Kredittagarens ansökan om kredit. Vid Bolagets godkännande av
Kredittagarens ansökan om kredit träffas avtal om rätt till kredit
enligt dessa villkor för kredit (Kreditavtal) i vid var tid gällande
lydelse samt enligt vid var tid gällande Allmänna bestämmelser för
depå/konto samt Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Erbjudandet att teckna kredit gäller tills vidare.

övriga personer gentemot Bolaget. De benämns härefter gemensamt
Kredittagare och är solidariskt ansvariga gentemot Bolaget. Med
solidariskt ansvar avses att Bolaget kan kräva var och en av
Kredittagarna på betalning av hela det belopp varmed betalningsskyldighet kan uppstå gentemot Bolaget enligt dessa villkor för
kredit.
3. RÄNTA

Kredittagaren ska till Bolaget betala ränta efter en årlig räntesats som
beräknas på vid var tid utestående skuld på depån. Den ursprungliga
räntesatsen framgår ovan. Ränta debiteras depån den sista dagen
i varje månad.

- ändrade upplåningskostnader för Bolaget, eller
- andra kostnadsförändringar som Bolaget inte skäligen kunde
förutse när krediten lämnades, får Bolaget ändra räntesatsen för
krediten.
Bolaget är skyldigt att tillämpa ovanstående villkor även till
Kredittagarens förmån. Bolaget underrättar Kredittagaren om ändrad
räntesats innan ändringen börjar gälla, se punkt 17.
4. EFFEKTIV RÄNTA

Kreditkostnaden (ränta, särskilda avgifter och andra obligatoriska
kostnader) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet.

2. SAMÄGARE OCH SOLIDARISKT ANSVAR

Då två eller flera personer gemensamt ingått detta Kreditavtal
med Bolaget äger envar av dem i alla avseenden företräda samtliga

I den utsträckning som det motiveras av:
- kreditpolitiska beslut

5. KREDITTID OCH FÖRLÄNGNING

Kreditavtalet gäller tills vidare.
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Nordnet Bank AB

KREDITAVTAL (SID 2 AV 2)
Avseende kredit kopplad till depå med värdepapper som säkerhet

6. VILLKOR FÖR UTNYTTJANDE AV KREDITEN

Krediten kan utnyttjas helt eller delvis så snart Bolaget har beviljat
kreditansökan.
7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

13. BOLAGETS RÄTT ATT INSTÄLLA
UTNYTTJANDE AV KREDITEN

Bolaget får med omedelbar verkan inställa rätten för Kredittagaren
att utnyttja krediten om någon av följande omständigheter föreligger:

anmodan ställa kompletterande säkerhet. Lämnas inte sådan säkerhet, har Bolaget rätt men inte skyldighet att försälja erforderlig del av
de finansiella instrumenten.
Det åvilar Kredittagaren att själv hålla sig underrättad om det vid
varje tid sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i depån, se
vidare Allmänna bestämmelser för depå/konto.

Kredittagaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till
Bolaget som ersättning för de kostnader Bolaget har för krediten.
De särskilda avgifter som gäller vid detta Kreditavtals upprättande
och som kredittagaren ska betala till Bolaget finns angivna i detta
Kreditavtal. Eventuell särskild avgift ska betalas när den åtgärd
avgiften avser blivit utförd.

- Kredittagaren har inte fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal
eller i övrigt mot Bolaget.
- Kredittagaren har missbrukat krediten, sin depå eller eventuell till
depån ansluten tilläggstjänst eller blivit överbelånad.
- Det finns skälig anledning att anta att Kredittagaren inte kommer
att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot Bolaget.

Bolaget får när som helst under kredittiden besluta om höjning eller
införande av särskild avgift i den mån Bolagets kostnader ökat för
den åtgärd avgiften avser att täcka. Bolaget underrättar Kredittagaren
om en avgiftshöjning innan ändringen börjar gälla, se punkten 17.
Vid var tid gällande avgifter, kostnader och räntor publiceras på
Bolagets hemsida, www.nordnet.se.

14. BOLAGETS RÄTT ATT SÄGA UPP KREDITEN

16. ÖVERLÅTELSE AV KREDITAVTAL

Kreditavtalet löper tills vidare. Bolaget har rätt att säga upp krediten
till betalning. Uppsägningstiden är två månader. Har Kredittagaren
inte utnyttjat krediten, får Bolaget säga upp kreditavtalet att upphöra
omedelbart. Bolaget ska underrätta Kredittagaren, innan denne
förlorar rätten till krediten, om uppsägningen och om skälen för
den. Om det finns särskilda skäl, får underrättelse istället lämnas
omedelbart därefter.

Bolaget har rätt att överlåta eller pantsätta fordran enligt detta
Kreditavtal till annan.

Bolaget har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som
Bolaget bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:
1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning
av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen.
2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen
och dröjsmålet avser två eller flera poster som har förfallit vid olika
tidpunkter.

Bolagets ansvar regleras i enlighet med Bolagets
Allmänna bestämmelser för depå-/konto.

Kredittagaren ska även ersätta Bolagets kostnader och arbete för
att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att
bevaka och driva in Bolagets fordran hos Kredittagaren eller annan
betalningsskyldig.
8. DET TOTALA BELOPPET SOM SKA BETALAS

Det totala beloppet som ska betalas är summan av kreditlimiten och
Kredittagarens samlade kreditkostnader beräknat utifrån antagandet
att hela kreditlimiten har utnyttjats under den antagna kredittiden
om 12 månader. I avtalet anges ett exempel på vad det totala beloppet
kan bli utifrån de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för avtalets upprättande. Eftersom räntan är rörlig utgör det totala beloppet
endast en indikation på vad det totala beloppet kan bli.
9. AVRÄKNINGSORDNING

Vid betalning har Bolaget rätt att avräkna samtliga på krediten till
betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning
sker på kapitalskulden.
10. ÖVERBELÅNING

Rätten till kredit gäller, om Bolaget inte meddelar annat, upp till
ett belopp som motsvarar det vid var tid gällande sammanlagda
belåningsvärdet av tillgångarna i depån. Det är inte tillåtet att
överskrida i Kreditavtalet överenskommet kreditbelopp eller, om
det är lägre än kreditbeloppet, det vid varje tid sammanlagda
belåningsvärdet av tillgångarna i depån. Om skulden överstiger det
beviljade kreditbeloppet eller belåningsvärdet ska Kredittagaren
omedelbart betala mellanskillnaden. Kredittagaren ska i sådant fall
också betala överbelåningsränta och överbelåningsavgift efter de
grunder som Bolaget vid varje tid tillämpar. Överbelåning medför
även rätt för Bolaget att säga upp krediten till betalning i förtid.
Därvid ska bestämmelserna i punkt 14 andra till femte stycket äga
motsvarande tillämpning.
11. ÖVERBELÅNINGSRÄNTA

Om kredittagarens depå blir överbelånad utgår överbelåningsränta, i
tillägg till ordinarie debetränta, till dess att överbelåningen regleras.
12. FÖRTIDSBETALNING, UPPSÄGNING AV KREDIT

Kredittagaren har rätt att när han så önskar, helt eller delvis, betala
sin skuld i förtid utan avgift. Önskar Kredittagaren säga upp krediten
ska detta ske skriftligen eller muntligen.

3. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med
betalningen,
4. Säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats.
5. Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan
egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin
kreditskuld.
Vill Bolaget få betalt i förtid enligt någon av punkterna 1-3 gäller
en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då
Bolaget sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat
brev till Kredittagaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer
Kredittagaren tillhanda.
Har Bolaget krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna 1-3, är
Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om Kredittagaren
före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den
ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter som förfallit. Detsamma
gäller om Kredittagaren vid uppsägning enligt punkterna 4 och 5
genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid
ställer godtagbar säkerhet för krediten.
Har Kredittagaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående
stycket befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller
inte bestämmelserna i det stycket.

Vad som sägs ovan inskränker inte Bolagets rätt att avbryta utnyttjandet av krediten enligt punkt 13 och/eller säga upp krediten
enligt punkt 14.

17. MEDDELANDEN M.M.

Bestämmelser om meddelanden m.m. återfinns i
Allmänna bestämmelser för depå/konto, punkt G.3.
18. BEGRÄNSNING AV BOLAGETS ANSVAR

19. ÅNGERRÄTT

Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet genom att lämna
eller sända ett meddelande om detta till Bolaget inom 14 dagar från
den dag kreditavtalet ingicks, eller från den dag då kredittagaren får
del av avtalsvillkor och övrig information om detta sker vid ett senare
tillfälle än vid avtalets ingående.
20. KLAGOMÅL

Klagomål avseende krediten bör i första hand framföras till den
kontaktperson eller enhet inom Bolaget som tillhandahållit krediten.
Möjlighet finns också att kontakta klagomålsansvarig hos Bolaget.
21. TVISTEPRÖVNING UTANFÖR DOMSTOL

Vid tvist med Bolaget har Kredittagaren möjlighet att vända sig till
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.
22. TILLSYNSMYNDIGHET

Tillsynsmyndigheten för Bolagets verksamhet är Finansinspektionen,
Box 7821, 103 97 Stockholm.
23. TILLÄMPLIG LAG OCH DOMSTOL

Tolkning och tillämpning av detta avtal skall ske i enlighet med
svensk lag. Tvist skall avgöras av Stockholms tingsrätt, så vitt avtalet
inte gäller konsument, i första instans.
24. FÖRHÅLLANDE MELLAN KREDITAVTALET
OCH AVTAL OM DEPÅ/KONTO

Vad som anges i detta Kreditavtal ska avseende krediten äga
företräde framför mellan parterna träffat avtal om depå/konto med
tillhörande Allmänna bestämmelser.

15. BOLAGETS RÄTT ATT FÖRSÄLJA PANTSATTA FINANSIELLA
INSTRUMENT

Uppkommer säkerhetsbrist, d v s att krediten överstiger belåningsvärdet, alternativt att beviljad kreditlimit överskrids, överbelåning
enligt punkten 10, är Kredittagaren skyldig att omedelbart och utan

Ifylles av Nordnet
Kr (med siffror)

RÄNTA

Årlig räntesats för kredit f.n.

Årlig effektiv ränta f.n. på hela kreditlimiten.

DET TOTALA
BELOPPET SOM
SKA ÅTERBETALAS

Beräknat på hela kreditlimiten f.n.

RÄNTEKOSTNAD
VID UTNYTTJANDE
AV ÅNGERRÄTT

Upplupen ränta per dag f.n. kr

(Ifylles av
bolaget)

(se p. 8 nedan)

(beräknat på hela kreditlimiten, se p. 19 nedan)
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Kr (med bokstäver)

Rätten till kredit gäller dock maximalt upp till ett belopp som
motsvarar det vid var tid gällande sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i depån. Belåningsvärdet kan vara lägre
än marknadsvärdet för tillgångarna i det fall Nordnet väljer att
åsätta tillgångarna ett lägre belåningsvärde än 100 %.

KREDITLIMIT

FÖRFOGANDEAVTAL

Depå-/kontonummer

KUND

Personnr/Org.nr/Samordningsnr

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

Gatuadress, box eller motsvarande

Postnummer

Telefon dagtid (inkl. riktnr)

Telefon kvällstid (inkl. riktnr)

Telefax (inkl. riktnr)

Ort

SÄRSKILD INFORMATION TILL KUNDEN

BAKGRUND

Undertecknad/(-e) depå-/kontoinnehavare (kunden) och Nordnet Bank AB (Bolaget)
har träffat/avser att träffa avtal som innebär att Bolaget kan komma att lämna kredit till
kunden mot att kunden pantsätter finansiella instrument till Bolaget. En sådan kredit
kan Bolaget komma att direkt eller indirekt finansiera genom att uppta kredit från
annat institut under tillsyn, varvid Bolaget kan komma att ställa säkerhet för finansieringen med bl.a. de finansiella instrument som kunden pantsatt till Bolaget. I det fall att
Kunden har andra avtalade förpliktelser mot Bolaget, exempelvis att ställa marginalsäkerheter för derivathandel, som omfattas av Bolagets panträtt i kundens finansiella
instrument, kan Bolaget på motsvarande sätt komma att förfoga över dessa. Att på så sätt
använda de finansiella instrument, som kunden pantsatt till Bolaget, benämns härefter
Återpantsättning.

Bolaget kommer inte att underrätta kunden vid varje enskilt tillfälle som en återpantsättning sker. Kunden bör därför räkna med att om kunden har fått en kredit av
Bolaget eller har andra förpliktelser mot Bolaget, kan en Återpantsättning föreligga.
Kunden skall vara uppmärksam på att en betalningsanvisning från Bolaget eller från annat
institut som erhållit en rätt till de återpantsatta instrumenten kan innefatta en anvisning
om hur kunden skall förfara om kunden vill sälja finansiella instrument som är pantsatta
till Bolaget och att det är viktigt att en sådan anvisning följs. Kunden skall vidare särskilt
observera att det är viktigt att följa alla betalningsanvisningar som lämnas till kunden
med stöd av detta avtal. En felaktig betalning kan leda till att betalningen måste göras
ytterligare en gång för att kunden fritt skall kunna förfoga över återpantsatta finansiella
instrument. Det finns således risk för att kunden inte återfår en felaktigt erlagd betalning.

Enligt 3 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, är det en
förutsättning för Återpantsättning att Bolaget och kunden ingår ett avtal om de villkor som
skall gälla för Återpantsättningen.

Förfogandeavtal NN 2012:1

VILLKOR FÖR ÅTERPANTSÄTTNING

Genom detta avtal träffar Bolaget och kunden sådant avtal som avses i föregående stycke
och överenskommer att Bolaget skall få förfoga över kundens finansiella instrument på
följande villkor.
1. Bolaget har rätt att skilja av kunden pantsatta finansiella instrument från den fordran och/eller förpliktelse, för vilken de är pantsatta och i sin tur hos annat institut under
tillsyn pantsätta instrumenten eller panträtten eller överlåta panträtten avseende dessa
instrument. Sådant förfogande får inte ske för högre belopp eller på strängare villkor än
vad som gäller för pantsättningen mellan Bolaget och kunden.
2. Bolagets förfogande över kundens pantsatta finansiella instrument skall vidare ske
på villkor som medger kunden rätt att erlägga betalningar till Bolaget fram till den tidpunkt när Bolaget och/eller den som erhållit en rätt till instrumenten, skriftligen meddelar
kunden att betalning skall ske till annan än Bolaget. Lämnas sådan betalningsanvisning är
kunden skyldig att följa anvisningen.
3. Bolaget är skyldigt att omedelbart vidarebefordra betalningar, som kunden felaktigt
eller av misstag erlagt till Bolaget, till anvisad betalningsmottagare.

UNDERSKRIFT

Ort och Datum		

Kundens underskrift / Namnförtydligande

UNDERSKRIFT
BOLAGET

Ort och Datum		

Nordnet Bank AB

Aktuellt reg. bevis ej
äldre än 3 mån skall
bifogas för juridisk
person
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