Allmänna villkor för månadssparande i ETF:er (2013:1)

1. ALLMÄNT
Nordnet Bank AB (Bolaget) erbjuder Bolagets Kunder att månadsspara i exchange-traded
funds (ETF):er (Tjänsten). På Bolagets hemsida finns en närmare beskrivning av tillvägagångssättet för att aktivera och utnyttja Tjänsten.

Om Bolaget varit normalt aktsamt är Bolaget inte ansvarigt för skada som Kunden eller annan
åsamkas till följd av sådant avstående att verkställa order som angivits ovan i denna punkt.
Bolaget ansvarar dock inte för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av
Bolagets grova vårdslöshet.

För att kunna utnyttja Tjänsten krävs att du har en depå hos Bolaget. Som användare av
Tjänsten godkänner du dessa Allmänna villkor för månadssparande i ETF:er (Villkoren) samt
att Tjänsten också regleras bl.a. av Bolagets vid var tid gällande (i) avtal för den kontotyp som
månadssparandet berör; (ii) Allmänna bestämmelser för depå/konto; (iii) Allmänna villkor för
handel med finansiella instrument samt (iv) Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order ((i)-(iv) tillsammans Övriga Villkor). Vid avvikelser mellan
Övriga Villkor och dessa Villkor ska dessa Villkor äga företräde. Övriga Villkor finns att tillgå
under Nordnet/Blanketter på www.nordnet.se.

4. UTFÖRANDE AV ORDER I FÖRHÅLLANDE TILL REGISTRERAD SPARPLAN
Bolaget kommer på Handelsdagen lägga order för att enligt Bolagets bästa förmåga uppfylla
förutsättningarna i Kundens registrerade Sparplan.

2. SPARPLAN
När Kunden vill aktivera Tjänsten registrerar Kunden i inloggat läge en sparplan för Tjänsten
(Sparplan). Denna kommer att ligga till grund för den månatliga orderläggningen som beskrivs
nedan. Kunden anses genom sin Sparplan lägga varje enskild order i enlighet med villkoren
i Sparplanen. Kunden har rätt att när som helst ändra eller avsluta sin Sparplan. Det åligger
Kunden själv att beakta senaste tidpunkten för ändring eller avslut inför nästkommande orderläggning (se närmare under punkt 3 nedan).
Vid registreringen av Sparplanen kan Kunden välja bland ett urval av ETF:er som Bolaget vid
var tid tillhandahåller för Tjänsten. Företaget förbehåller sig rätten att vid var tid ändra utbudet av ETF:er vilket kan påverka Kundens Sparplan. Det åligger Kunden att själv säkerställa
att de ETF:er Kunden registrerat i sin Sparplan vid var tillfälle finns med i det utbud av ETF:er
som Bolaget tillhandahåller inom ramen förTjänsten.
Tjänsten ställer krav på ett minsta månatligt sparbelopp enligt vad som närmare beskrivs
på Bolagets hemsida. För det fall Sparplanen innehåller flera ETF:er ska Kunden fördela det
månatliga sparbeloppet per ETF i procent.
3. ORDERLÄGGNING
Tidpunkten för orderläggning (Handelsdagen) följer av Kundens Sparplan.
På Handelsdagen kommer Kundens order att bli synlig när Kunden loggar in på sitt konto
under fliken ”handla - mina order och avslut”. För att säkerställa att en order baserad på en
ny/ändrad Sparplan ska komma att genomföras måste ny/ändrad Sparplan registreras senast
klockan 23.59 dagen före Handelsdagen. För att säkerställa att en order baserad på en registrerad/ändrad Sparplan inte ska komma att genomföras, måste en ändring eller makulering av
Sparplan registreras senast klockan 23.59 dagen före Handelsdagen.
Vid orderläggningen kommer Bolaget att hantera samtliga Kunders order baserade på
Sparplaner avseende en och samma ETF på samma Handelsdag (den Sammanlagda Ordern)
tillsammans och på lika villkor. Bolaget förbehåller sig rätten att utföra den Sammanlagda
Ordern såsom en eller flera order under ett eller flera tillfällen under loppet av Handelsdagen.
Samtliga Kunder som handlar en och samma ETF på samma Handelsdag kommer att erhålla
samma snittkurs för sin ETF. Bolaget tar inte något ansvar för till vilken kurs ordern genomförs
på Handelsdagen.
För det fall Handelsdagen infaller på en dag då den marknadsplats där den aktuella ETF:en
handlas är stängd, kommer Bolaget att genomföra köpet av den aktuella ETF:en första efterföljande dag som nämnda marknadsplats öppnar igen. Kunden uppmärksammas på att olika
marknadsplatser har olika öppettider/handelsdagar.

Bolaget kommer därvid att söka uppnå den procentuella fördelning som Kunden registrerat
i sin Sparplan men beroende på aktuella kurser för olika ETF:er, eventuella valutor och det
registrerade månatliga sparbeloppet kommer den procentuella fördelningen enligt Sparplanen
inte exakt att kunna uppfyllas. Bolaget förbehåller sig därför rätten att både över- och underskrida de av Kunden registrerade procentsatserna vid fördelningen av de ETF:er som förvärvas
för Kundens räkning.
Kunden är medveten om att Bolaget inte kommer att kunna genomföra köp av ETF:er exakt
till det av Kunden registrerade/tillgängliga månatliga sparbeloppet. Bolaget förbehåller sig
rätten att förvärva ETF:er till ett belopp som ligger så nära det önskade sparbeloppet enligt
Kundens Sparplan som möjligt utan att lämna några garantier för vilket belopp som kommer
att kunna placeras. Bolaget kommer därvid att ta viss höjd för fluktuationer i kurserna på
de aktuella ETF:erna samt eventuella valutakurser i syfte att säkerställa att angivet maximalt
sparbelopp inte överskrids. Det belopp som inte investerats på Handelsdagen kommer att
kvarstå på Kundens konto.
5. BEGRÄNSNING AV BOLAGETS ANSVAR
I tillägg till de begränsningar av Bolagets ansvar som följer av dessa Villkor och Övriga Villkor
gäller följande begränsningar av Bolagets ansvar.
Det kan uppkomma driftsavbrott eller andra fel eller störningar i Kundens, Bolagets eller
annans, exempelvis utställaren av ETF:en, datasystem, (hård- eller mjukvara), tele- eller elsystem som används vid utförandet av Tjänsten vilka fel eller störningar kan medföra exempelvis
att verkställande av order i enlighet med Kundens Sparplan försenas, inte kan genomföras
eller inte genomförs på avsett sätt.
Om Bolaget varit normalt aktsamt är Bolaget inte ansvarigt för skada som Kunden eller annan
åsamkas till följd av ovan nämna fel eller störningar. Bolaget ansvarar inte för indirekt skada
om inte den indirekta skadan orsakats av Bolagets grova vårdslöshet.
6. ÄNDRING AV VILLKOR M.M.
Ändringar av dessa Villkor eller Bolagets avgifter ska ha verkan gentemot Kunden från och
med trettionde kalenderdagen efter det att Kunden, enligt vad som föreskrivs om meddelande
i Allmänna Bestämmelser för depå/konto, ska anses ha mottagit meddelande om ändringen.
7. UPPSÄGNING
Kunden kan när som helst säga upp Tjänsten genom att makulera sin Sparplan vilket får
verkan senast dagen efter att Sparplanen makulerats.
Envar av Bolaget och Kunden kan vidare säga upp Tjänsten till upphörande trettio kalenderdagar efter det att part meddelat motparten i enlighet med Bolagets vid var tid gällande
Allmänna bestämmelser för depå/konto.
8. AVGIFTER
Kostnader hänförliga till Tjänsten framkommer på Bolagets hemsida och/eller vid var tid
gällande prislista.

Bolaget förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande till Kunden avstå från att lägga
en order avseende en eller flera ETF:er enligt Kundens Sparplan om
a) den ETF som Kunden registrerat i sin Sparplan inte längre ingår i utbudet av ETF:er
inom ramen för Tjänsten;
b) den aktuella ETF:en är belagd med handelsstopp;
c) det saknas medel på av Kunden anmält konto för orderläggning i enlighet med Sparplanen
(Bolaget har inte några skyldigheter att genomföra månadssparande enligt Sparplanen om
det inte finns tillräckliga medel på kontot vid orderläggning för att täcka hela beloppet
enligt Sparplanen);
d) det uppstår extraordinära marknadssvängningar eller annan oförutsebar situation på
marknaden som gör att Bolaget bedömer att det ligger i Kundens intresse att inte lägga
ordern;
e) Bolaget finner att så bör ske för att skydda Kundens, andra Kunders, Bolagets eller andras
intressen; eller
f) priset på någon av de ETF:er som ingår i Kundens Sparplan är så högt att det inte går att
köpa sådan ETF utan att det registrerade månatliga sparbeloppet överskrids (enbart
genom köp av sådan ETF eller tillsammans med övriga ETF:er enligt Sparplanen).
Det belopp som Bolaget avstått från att investera kommer att kvarstå på Kundens konto.
Kunden kommer inte att få särskilt meddelande om detta från Bolaget utan det kommer framgå
för Kunden när denne loggar in på sitt konto.
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