
AVTAL
Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (Kunden) och 
Nordnet Bank AB (Bolaget) träffas avtal om Kreditkonto för Kunden hos 
Bolaget enligt villkoren i detta avtal samt enligt vid var tid gällande Allmänna 
bestämmelser för depå/konto samt Allmänna villkor för handel med finansiella 
instrument. Avtalet skall anses ingånget när Kunden undertecknat och retur-
nerat avtalet, samt Bolaget, efter sedvanlig prövning, godkänt Kunden. Bolaget 
förbehåller sig rätten att inte godkänna Kunden. När Kunden har blivit godkänd 
kommer ett Kreditkonto att öppnas för Kunden.

VILLKOR FÖR KREDITEN
Under förutsättning att Kunden inte är omyndig eller Investeringssparkontot 
står under särskild förvaltning eller överförmyndares tillsyn, kan Kunden efter 
Bolagets medgivande erhålla rätt till kredit varvid ett Kreditkonto öppnas för 
Kundens räkning.

Rätten till kredit gäller - om Bolaget inte meddelar annat - upp till ett belopp 
som motsvarar det vid var tid gällande sammanlagda belåningsvärdet av 
tillgångarna på Kundens Investeringssparkonto, dock maximalt till den av 
Bolaget beviljade kreditlimiten. Har Kunden enligt särskilt avtal pantförskrivit 
tillgångarna på Investeringssparkontot även för andra förpliktelser än Kundens 
Kreditkonto skall dock dessa förpliktelser, enligt de principer som Bolaget vid 
var tid tillämpar, beaktas vid fastställandet av krediträttens omfattning. 

Kundens kredit enligt detta avtal gäller tills vidare, med rätt för Bolaget att säga 
upp krediten till betalning med två månaders uppsägningstid. Vid uppsägning 
av Investeringssparkontot är emellertid – såvida kunden inte är konsument 
– krediten förfallen till betalning vid tidpunkten för Investeringssparkontots 
upphörande.

Om Investeringssparkontot vid handelsdagens slut har ett negativt saldo 
överförs motsvarande belopp från Kreditkontot till Investeringssparkontot. 
Kreditkontot återkrediteras på Kundens begäran under förutsättning att 
utrymme finns på Investeringssparkontot.

BELÅNINGSVÄRDE M.M.
Belåningsvärdet av tillgångarna på Investeringssparkonto beräknas av Bolaget i
enlighet med de regler som Bolaget vid var tid tillämpar. Kunden kan 
från Bolaget erhålla uppgift om dels det aktuella sammanlagda belånings-
värdet, dels aktuellt belåningsvärde för ett visst finansiellt instrument på 
Investeringssparkontot.

Det åligger Kunden att själv hålla sig underrättad om det vid var tid gällande
sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna på Investeringssparkonto samt
att tillse att säkerhetsbrist (överbelåning) inte vid någon tidpunkt uppkommer,
d.v.s. att - med beaktande även av andra förpliktelser för vilka nämnda tillgån-
gar utgör säkerhet - krediten inte vid någon tidpunkt överstiger eller skäligen 

kan befaras komma att överstiga tillgångarnas sammanlagda belåningsvärde. 
Kunden kan inte i något avseende undgå ansvar för eventuellt uppkommen  
säkerhetsbrist under åberopande av att denne av Bolaget inte underrättats  
om det gällande sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna på 
Investeringssparkontot eller om uppkommen säkerhetsbrist.

Om säkerhetsbrist ändock skulle uppkomma är Kunden skyldig att omedel-
bart och utan anmodan till Bolaget betala överskjutande belopp eller ställa 
tilläggssäkerheter i sådan utsträckning att säkerhetsbrist inte längre föreligger.  
Sker inte sådan betalning eller sådant ställande av tilläggssäkerhet är hela 
skulden på Kreditkontot förfallen till omedelbar betalning. Om Kunden är 
konsument gäller dock i sistnämnda fall i stället att Bolaget får sälja ställda 
säkerheter i sådan utsträckning att utnyttjad kredit inte längre överstiger den 
kredit som Kunden har rätt till.

PANTSÄTTNING
Till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser 
gentemot Bolaget enligt detta avtal eller eljest uppkomna i samband med 
Kundens transaktioner med värdepapper pantsätter Kunden härmed till Bolaget 
dels samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är förtecknade på 
Investeringssparkontot respektive annan Kundens depå hos Bolaget - även 
innefattande i depå förtecknade värdepapper som är registrerade i Kundens 
namn i kontobaserat system (såsom på Vp-konto hos VPC) - dels samtliga de 
Kundens värdepapper som eljest överförts eller överlämnats till eller förvärvats 
genom Bolaget samt dels samtliga medel som vid var tid finns på detta och 
annat Kundens konto hos Bolaget. 

Kunden får inte - utan Bolagets samtycke i varje särskilt fall - till annan än 
Bolaget pantsätta eller i övrigt förfoga över i detta avtal pantsatta värdepapper 
eller pantsatta medel. Härutöver gäller för pantsättning, på motsvarande sätt för 
investeringssparkonto, vad som sägs i Allmänna bestämmelser för depå/konto, 
avsnitt D. 

PANTREALISATION
Om Kunden inte fullgör sina förpliktelser gentemot Bolaget enligt detta avtal 
får Bolaget, utan föregående underrättelse till Kunden, omedelbart ta panten 
i anspråk genom att realisera tillgångar och överföra likvida medel från 
Investeringssparkontot för att täcka motsvarande skuld hos Bolaget. 

Bolaget bemyndigas att själv eller genom någon som Bolaget utser teckna 
Kundens namn, då detta erfordras för att tillvarata eller utöva Bolagets rätt med 
avseende på pantsatt egendom. Kunden kan inte återkalla detta bemyndigande 
så länge panträtten består.
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Namn (efternamn, tilltalsnamn)

Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress)

Postnummer Ort Land (utom Sverige) 

Medborgarskap (utom svenskt) Telefon dagtid (inkl.riktnr)

Skatterättslig hemvist (om annan än Sverige) 

E-postadress

Personnr / Samordningsnr

Telefon kvällstid (inkl.riktnr)

KREDITTAGARE

Depånr Kreditkonto (ifylles av Bolaget)

Depånr Investeringssparkonto
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Ort och datum  

Ort och datum  

KREDITTAGARENS
UNDERSKRIFT

NORDNETS
UNDERSKRIFT

Namnunderskrift och namnförtydligande

Nordnet Bank AB

RÄNTOR OCH AVGIFTER
Kunden skall till Bolaget betala ränta efter en årlig räntesats som beräknas på 
vid var tid utestående skuld. 

Om skulden överskrider den av Bolaget beviljade kreditlimiten på 
Investeringssparkonto har Bolaget rätt att ta ut en överbelåningsränta. Vid över-
belåning skall Kunden ersätta Bolaget för kostnader och utlägg för att bevaka 
och driva in Bolagets fordran hos Kunden. 

Bolaget äger rätt att uttaga avgifter som debiteras Kreditkontot i efterskott vid 
månadsskifte enligt den vid var tid gällande prislistan. Upplysning om gällande
avgifter kan erhållas via Bolagets hemsida www.nordnet.se eller telefon.

REKLAMATION
Om Kunden vill påtala eventuella fel eller brister avseende detta avtal skall 
Kunden omgående underrätta Bolaget om detta (reklamation).

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Kunden godkänner härmed att personuppgifter behandlas enligt följande;
De personuppgifter som Bolaget inhämtar om Kunden behandlas hos Bolaget
samt bolag inom Nordnetkoncernen för att förbereda denna tjänst, kunna full-
göra Bolagets avtalsförpliktelser och begärda åtgärder eller fullgöra sådana skyl-
digheter som kan följa av lagar och förordningar. Uppgifterna kan även komma
att användas för marknadsanalyser, riskhantering och produktutveckling, samt
för marknadsföringsändamål. Kunden har rätt att en gång om året få informa-
tion om de personuppgifter om Kunden som behandlas av Bolaget samt att få 
rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift. Kunden skall i sådana fall vända sig
till Bolaget.

VILLKORSÄNDRING
Kunden är medveten om att Bolaget när som helst kan ändra dessa villkor.
Ändring av villkoren skall ha verkan gentemot Kunden fr.o.m. den fjortonde
kalenderdagen efter det att Bolaget meddelat Kunden om ändringen eller fr.o.m.
den senare dag som Bolaget anger i meddelandet.

TILLÄMPLIG LAG M.M.
Tolkning och tillämpning av detta avtal skall ske i enlighet med svensk lag.
Tvister som kan uppkomma skall avgöras av Stockholms tingsrätt, såvitt avtalet
inte gäller konsument, i första instans.
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Blanketten skickas till Nordnet Bank AB, Kreditavdelningen, Frisvar, 157 20 Bromma
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Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten, ring 08-506 330 00 så hjälper vi dig!
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