
Tjekliste ved ansøgning om
aktiedepot i Nordnet

Nu kan du snart komme i gang med dine investeringer. Brug denne tjekliste, så du er sikker på, at du 
får alle de dokumenter med, som vi skal bruge for at behandle din ansøgning. 

Vi har brug for følgende fra dig:
 Depot-/kontoaftale - Udfyldt og underskrevet
 Kundekendskab Privatperson - Udfyld og underskrevet
 Kopi af billede- og adresse dokumentation - Vedlæg kopi af gyldig legitimation (pas/  
 kørekort/ID-kort) samt det nyeste gule sundhedskort. Bemærk, at kopi af id-dokumentation  
 for samtlige gældende statsborgerskaber skal vedlægges (f.eks. udskrift fra myndighed som  
 påviser statsborgerskab, pas, ID-kort eller tilsvarende). Vær opmærksom på, at alle kopier   
 skal være af god kvalitet, så vi f.eks. kan se underskriften på passet/kørekortet. 

Bor du i udlandet, venligst supplér med følgende:
 Dokumenter, som beviser din adresse. f.eks. kopi af din lønseddel, regning eller skrivelse   
 fra offentlig myndighed
 Dokumentation, som bekræfter oprindelsen af indbetalte midler på depotet (afhængigt   
 af, hvordan kundekendskabsblanketten er udfyldt i forhold til hvor penge og/eller  
 værdipapirer som overføres til Nordnet kommer fra, f.eks. lønsedler eller lign.) 
 Hvis du har skattemæssigt hjemsted i et andet land end Danmark, skal dette angives på   
 depot-/kontoaftalen. Det udenlandske skatteregistreringsnummer (TIN) er en obligatorisk 
 oplysning, som skal underrettes Nordnet (inkl. startdato for hvornår skattepligten    
 træder/trådte i kraft).  

Du skal læse og gemme:
– Forhåndsinformation vedrørende aftale om depot/konto hos Nordnet Bank AB
– Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank
– Retningslinjer for udførelse af ordrer
– Information om egenskaber og risici vedrørende finansielle instrumenter
– Almindelige vilkår for handel med finansielle instrumenter
– Information om indskudsgaranti og investorbeskyttelse

Du kan få adgang til disse vilkår på nordnet.dk.

Udfyld, underskriv dokumenter og vedhæft dokumentation som anført ovenfor. 
Send samtlige dokumenter til:
Nordnet
Postboks 2307
1026 København K.
Att: Customer Operations

Vi behandler din ansøgning, så snart vi har modtaget alle udfyldte og underskrevne 
dokumenter i henhold til tjeklisten ovenfor. Vi sender derefter et velkomstbrev med oplysninger 
om det nye depot og loginoplysninger. Bemærk at du også kan logge ind med elektronisk ID 
(f.eks. MitID).

Hvis du allerede har et depot hos Nordnet, sender vi ikke et brev med loginoplysninger. 
Du får adgang til det nye depot ved at logge ind på www.nordnet.dk og bruge dine 
eksisterende loginoplysninger eller logge ind med elektronisk ID (f.eks. MitID).

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige   Postboks 2307   DK–1026 København K   Tlf: +45 70 20 66 85 Fax:+45 70 20 66 90
E-mail: nordnet@nordnet.dk   www.nordnet.dk CVR-nr: 32301908   Nordnet Bank AB   SE 51 64 06-0021   Hovedkvarter: Stockholm



Navn 

Postnummer By

E-mail 

Depot-/kontonr. (udfyldes af Nordnet)

CPR-nr.Kunde

D
epå-kontoavtal_

D
K

_
20

22
_

2

Adresse (folkregisteradresse) Telefon

Husk at vedlægge kopi af gyldigt pas/kørekort samt det gule sundhedskort.
Bemærk, at kopi af id-dokumentation for samtlige gældende 
statsborgerskaber skal vedlægges. Aftalen skal sendes med posten.

Har du, eller har du haft:
• en politisk udsat post eller en høj statslig stilling, eller 
• et nært familiemedlem eller nærtstående samarbejdspartner i ovenstående position

Politisk 
eksponeret 
person

Ja, og jeg udfylder derfor også blanketten 
“Politisk eksponeret person”

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige   Postboks 2307   DK–1026 København K   Tlf: +45 70 20 66 85 
E-mail: nordnet@nordnet.dk   www.nordnet.dk   CVR-nr: 32301908   Nordnet Bank AB   SE 51 64 06-0021   Hovedkvarter: Stockholm

Erklæring Med min underskrift giver jeg samtykke til, at Selskabet kan behandle og videreformidle personoplysninger, som fremgår 
af denne blanket, i henhold til punkt 6 herunder, samt Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale punkt G. 4. 
Formålet med persondatabehandlingen er kundekendskab og løbende kundekontrol som følge af Hvidvaskloven.

Sted og datoUnderskrifter

Fødeby:______________________    Fødeland:_______________________   Fødselsdato:________________________

TIN er en obligatorisk oplysning for at Nordnet skal kunne åbne et depot. 
Hvis det land, du er skattepligtig i, ikke udsteder TIN, angiv i stedet:

Jeg har læst information om indskudsgaranti og investorbeskyttelse nedenfor og ved 
punkt G.8 i Nordnet Bank’s Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale. Jeg godkender 
aftalevilkårene og erklærer, at angivne oplysninger er korrekte og fyldestgørende.

Land

Statsborgerskab

Skattemæssigt 
hjemsted 
udenfor Danmark 
(hvis relevant)

Land

Land

Udenlandsk skatteregistreringsnr. (TIN)

Udenlandsk skatteregistreringsnr. (TIN)

Startdato for TIN

Startdato for TIN

Kundens underskrift Kundens fulde navn i blokbogstaver

Depotet bliver først åbnet, når Nordnet har kontrolleret og sikret, at din ansøgning er komplet. 

Tilknytning
til USA

Er du amerikansk statsborger, hjemmehørende i USA i skattemæssig 
henseende eller har pligt til at selvangive i USA?

Amerikansk skatteregistreringsnummer 
(US TIN)

Startdato for US TIN

Nej Ja, oplys amerikansk skatteregistreringsnummer (US TIN)

Side 1 af 3

Depot-/kontoaftale

Skattemæssigt hjemsted i Danmark

Ja Nej

CPR-nummer



Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige   Postboks 2307   DK–1026 København K   Tlf: +45 70 20 66 85 
E-mail: nordnet@nordnet.dk   www.nordnet.dk   CVR-nr: 32301908   Nordnet Bank AB   SE 51 64 06-0021   Hovedkvarter: Stockholm

D
epå-kontoavtal_

D
K

_
20

22
_

2

Depot-/kontoaftale
Side 2 af 3

1. Aftale
1.1 Mellem undertegnede (”Kunden”) og Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, 
Sverige (”Selskabet”) indgås  hermed aftale om oprettelse af et depot med tilhørende 
konto for Kunden hos Selskabet. 

Aftalen om depot/konto består af følgende til enhver tid gældende aftaledokumenter:

a)  Denne Depot-/kontoaftale 
b)  Særlige vilkår for andre tjenester, som Kunden aftaler med Selskabet 
c)  Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale  
d)  Almindelige vilkår for handel med finansielle instrumenter 
e)  Retningslinjer for udførelse af ordrer samt sammenlægning og fordeling af ordrer

For depot-/kontoaftalen gælder i øvrigt følgende:

f)  Forhåndsinformation vedrørende aftale om depot-/konto
g)  Information om egenskaber og risici vedrørende finansielle instrumenter
h)  Information om indskudsgaranti og investorbeskyttelse
i)  Handelspladser, som Nordnet hovedsagelig bruger til udførelse af ordrer

1.2 Kunden bekræfter, at denne har gjort sig bekendt med og godkendt de i punkt 1.1. 
anførte aftaledokumenter og informationer som fremgår ovenfor i punkt 1.1. Hvis der 
er modstridende oplysninger i aftaledokumenterne, gælder de i den rækkefølge, som 
de fremgår i punkt 1.1, a)-e) ovenfor. 

1.3 Aftalen anses for indgået, når Selskabet har modtaget den underskrevne aftale, 
og Selskabet efter sædvanlig kontrol har oprettet depot/konto til Kunden. Selskabet 
forbeholder sig ret til ikke at godkende Kunden. 

1.4 Hvis aftalen indgås for en umyndig eller en person under værgemål, skal Kunden i 
alle sammenhænge være repræsenteret af sin værge. 

1.5 Kunden bedes notere, at det ikke er muligt at foretage udbetalinger til eller 
indbetalinger fra en konto i udlandet. Det anbefales derfor, at Kunden også har en 
konto i en anden bank i Danmark. 

2. Forudsætninger for at være kunde 
2.1 Kunden skal stille de oplysninger til rådighed, inklusive de skriftlige dokumenter, 
som Selskabet vurderer er nødvendige for at  Selskabet kan opfylde sine forpligtelser 
i henhold til denne aftale, aftale med depotførende tredjepart, lovgivning, samt 
relevante regelsæt for et handelssted, en værdipapircentral eller en central modpart 
(CCP). 

2.2 Selskabet kan, jf. punkt 1.3, nægte en person at være kunde hos Selskabet. 
Selskabet er ikke forpligtet til at give en begrundelse.

Følgende situationer er eksempler på, at Selskabet kan afvise et kundeforhold:
• en fysisk person, som er bosat i USA
• en juridisk person med fast driftssted i USA
• en U.S. Person (som defineret i den til enhver tid gældende Regulation S til United  
 States Securities Act 1933)
• personer med tilknytning til lande, som medfører, at Selskabet skal foretage   
 særskilte registrerings- eller rapporteringsforanstaltninger
• fysiske personer, som ikke har skatteretligt hjemsted inden for EU/ EØS
• en juridisk person, der ikke har fast driftssted eller en filial med fast driftssted i  
 Danmark. 

3. Solidarisk hæftelse
Hvis depot med tilhørende konto skal tilhøre to eller flere personer i fællesskab, 
er enhver af disse personer i envher henseende berettiget og legitimeret til at 
repræsentere samtlige øvrige personer over for Selskabet, medmindre andet er 
skriftligt aftalt. De pågældende er solidarisk ansvarlige over for Selskabet. De 
pågældende benævnes i fællesskab Kunden. Med solidarisk ansvar forstås, at 
Selskabet direkte kan afkræve enhver af disse personer betaling for det fulde beløb, 
som Selskabet kan kræve i henhold til denne aftale.

4. Fuldmagt til Selskabet til at overføre aktier m.m 
Kunden giver hermed Selskabet fuldmagt til selv eller gennem den, som Selskabet 
udpeger på Kundens vegne
(I)  at overføre (transportere) aktier, obligationer og andre værdipapirer, 
(II)  at repræsentere Kunden ved erhvervelse/salg af værdipapirer, 
(III) at modtage og kvittere for værdipapirer og kontanter, og 
(IV) i øvrigt at disponere i relation til depot og tilhørende konti som forudsat i denne  
 aftale. 

5. Skattemæssige forhold 
Selskabet yder ikke rådgivning. Kunden opfordres til at søge rådgivning om sine 
skattemæssige forhold.  

Kunden er selv ansvarlig for at overholde de til enhver tid gældende 
indberetningsforpligtelser over for de danske og udenlandske skattemyndigheder 
i relation til investeringer i  værdipapirer og oprettelse af depot og konti, herunder i 
udlandet. 

Kunden skal selv have kendskab til sit skattemæssige hjemsted. For fysiske personer 
er det normalt det land/den stat, hvis lovgivning statuerer skattepligt som følge af 

opholdssted, bopæl eller andet relevant kriterium. For et selskab er det normalt det 
land, hvor selskabet er registreret, eller hvor ledelsen har sit sæde. 

6. Erklæring vedrørende afgivne oplysninger 
Kunden erklærer hermed, at de af Kunden afgivne oplysninger af betydning 
for beskatning, rapportering, meddelelser, denne aftale samt for gældende 
lovregler om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, samt øvrige 
oplysningsforpligtelser er i overensstemmelse med sandheden, og Kunden 
forpligter sig til øjeblikkeligt skriftligt at meddele Selskabet om ændringer heri, f.eks. 
i forbindelse med flytning til udlandet samt ændringer af navn, telefonnummer og 
adresseoplysninger, statsborgerskab, e-mailadresse og evt. status som politisk 
eksponeret person.

7. Behandling af personoplysninger 
Nordnet Bank AB behandler i sin egenskab af persondataansvarlig de 
personoplysninger, som udleveres eller indhentes i forbindelse med ansøgninger 
og aftaler, eller som registreres på anden vis i forbindelse med administrationen af 
Selskabets  produkter og ydelser. Formålet med behandlingen af oplysningerne er 
at indsamle, kontrollere og registrere personoplysningerne forud for indgåelse af en 
aftale samt at dokumentere, administrere og opfylde indgåede aftaler. Derudover 
kan oplysningerne blive behandlet for at opfylde retslige forpligtelser, gennemføre 
markeds-, forretnings- og kundeanalyser (herunder profilering), markedsføre 
Selskabet samt forbedre og udvikle de ydelser og produkter, der tilbydes, og tilpasse 
dem til den enkelte kunde.

Personoplysningerne vil også kunne blive behandlet med andre formål end dem, de 
er indhentet til, i overensstemmelse med gældende lov. 

Hvis Kunden ikke har givet samtykke til direkte markedsføring, vil oplysningerne 
ikke blive behandlet i denne sammenhæng. På www.nordnet.dk under punktet 
”Personoplysninger”, er der udførlig information om behandling af personoplysninger 
og den registreredes rettigheder. Ved at indgå nærværende aftale bekræfter Kunden 
at være bekendt med denne information. 

8. Pantsætning 
8.1 Ved indgåelsen af depot-/kontoaftalen stiller Kunden sikkerhed i form af pant for 
samtlige sine nuværende og fremtidige forpligtelser over for Selskabet ifølge denne 
og andre aftaler indgået med Selskabet samt for enhver anden forpligtelse, som 
opstår imellem Kunden og Selskabet. Pantet består af:
a)  samtlige de værdipapirer, som til enhver tid findes eller gennem Selskabet   
 er registreret i Kundens depoter hos Selskabet, herunder værdipapirer, som er  
 registreret i Kundens navn i kontobaserede systemer (såsom på VP konto hos VP  
 Securities), 
b)  samtlige de af Kundens værdipapirer, som på anden måde er overført eller   
 overdraget til eller erhvervet gennem Selskabet, samt 
c) samtlige midler, som til enhver tid indestår på Kundens depot/konti hos   
 Selskabet. 

8.2 Kunden må ikke - uden Selskabets samtykke i hvert enkelt tilfælde - stille som 
pant eller i øvrigt disponere over pantsatte værdipapirer eller pantsatte midler over 
for andre end Selskabet. Herudover gælder de Almindelige betingelser for depot-/
kontoaftale om pantsætning. Ved transaktioner med derivatinstrumenter skal Kunden 
stille sikkerhed i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende regler 
herom. Kunden gøres opmærksom på, at Selskabets krav til sikkerhedsstillelse kan 
være strengere end de regler, der fastsættes af de handelssteder, som Selskabet 
tilbyder handel på. 

9. Reklamation og ophævelse 
Kunden skal kontrollere afregningsnota eller tilsvarende opgørelse for en ordres 
udførelse samt sikre sig, at en sådan modtages. Hvis Kunden konstaterer eventuelle 
fejl og mangler, som fremgår af afregningsnota, kontoudtog eller transaktionsoversigt, 
som Selskabet har stillet til rådighed via loginadgang til Selskabets hjemmeside, 
eller som Selskabet har sendt, eller hvis afregningsnota er udeblevet, eller Kunden 
konstaterer andre fejl eller mangler ved en ordres udførelse, skal Kunden omgående 
underrette Selskabet om dette (reklamation).

Hvis en ordre er udført på vegne af en forbruger (i egenskab af ikke-professionel 
kunde) gælder dog, at anmodningen om annullering skal meddeles Selskabet 
uden ugrundet ophold og, at anmodningen om revideret pris skal meddeles 
Selskabet inden for en rimelig frist efter, at Kunden har eller burde have indset de 
omstændigheder, der ligger til grund for den pågældende anmodning.

Hvis Kunden vil anmode om annullering af en udført købs- eller salgsordre, skal dette 
være udtrykkeligt angivet i meddelelsen til Selskabet i forbindelse med, at fejlen eller 
manglen påtales.  

Hvis reklamation eller anmodning om annullering eller revideret pris ikke meddeles 
til Selskabet inden for de ovenfor angivne frister, vil Kunden fortabe retten til at få 
annulleret en udført ordre eller kræve andre foranstaltninger fra Selskabets side.

10. Information 
Kunden erklærer sig inforstået med, at information fra Selskabet, som ikke er rettet  til 
Kunden personligt, kan stilles til rådighed på Selskabets hjemmeside www.nordnet.
dk, når Selskabet vurderer, at det er passende. Kunden godkender, at Selskabet i 
andre sammenhænge stiller information til rådighed via elektronisk kommunikation. 
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Depot-/kontoaftale
Side 3 af 3

Kunden accepterer endvidere, at  information, som i henhold til lov skal gives på varigt 
medium, kan leveres til Kunden på andet varigt medium end papir. 

11. Ændring af vilkår 
Ændring af depot-/kontoaftalen kan ske efter bestemmelsen i Almindelige 
betingelser for depot-/kontoaftale, punkt G.15. 

12. Lov og værneting 
Fortolkning af Depot-/kontoaftalen skal ske i overensstemmelse med dansk ret. 
Tvister i anledning heraf skal om muligt afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark 
alternativt ved Københavns Byret i første instans.
 
13. Klage
Hvis Kunden ønsker at klage over forretningsforholdet, kan Kunden altid skrive til 
Nordnets klageansvarlige: ”Nordnet Bank, Reklamationsansvarlig”. Fører dette ikke 
til et for Kunden tilfredsstillende resultat, kan Kunden indgive klage til Det finansielle 
ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. Sal, 1264 København K, www.fanke.dk. 



Information om indskudsgarantien og 
investorbeskyttelsen

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige Postboks 2307 DK–1026 København K Tlf: +45 70 20 66 85
E-mail: nordnet@nordnet.dk www.nordnet.dk CVR-nr: 32301908 Nordnet Bank AB SE 51 64 06-0021 Hovedsæde: Stockholm

Info_
insättningsgaranti_

investerarskydd_
D

K
_

2022_
1

Den svenske Investorbeskyttelse medfører, at staten beskytter kunders 
værdipapirer ved transaktioner eller, når værdipapirerne opbevares i depot hos 
bank eller værdipapirsselskaber. Beskyttelsen giver erstatning 
på op til 250.000 SEK pr. kunde og institut.

Hvornår har du ret til erstatning fra investorbeskyttelsen?
Nordnet er forpligtet til at holde værdipapirer, som opbevares på kunders 
depotkonti, adskilt fra Nordnets egne aktiver. Det medfører, at dine 
værdipapirer normalt ikke påvirkes, hvis Nordnet skulle blive erklæret konkurs, 
eftersom du i konkursen har ret til at udtrække hele din beholdning af 
værdipapirer. Kun hvis Nordnet ved en konkurs ikke skulle kunne udlevere din 
ejendom, f.eks. fordi det efter konkursen ikke kan udredes, hvad der er dine 
respektive Nordnets aktiver, har du ret til erstatning fra investor-
beskyttelsen. Erstatningen beregnes da ud fra den markedsværdi, som de 
aktuelle værdipapirer havde ved konkurstidspunktet. Hvis en depotkonto 
er åbnet i to eller flere personers navn, regnes hver person for sig. Beskyttelsen 
giver da erstatning for tabte værdipapirer på en værdi af  
op til 250.000 SEK pr. kunde.

Hvad omfattes af investorbeskyttelsen?
Investorbeskyttelsen omfatter finansielle instrumenter (værdipapirer),
og dækker dermed bl.a. aktier, obligationer, konvertible gældsbreve samt 
forskellige typer af derivater som f.eks. optioner og terminer. Investorbeskyttelsen 
dækker også midler, som er modtaget med regnskabspligt i forbindelse med, at 
en investeringstjeneste ydes.

Den svenske Indskudsgaranti medfører, at den svenske stat garanterer kunders 
indskud hos alle banker og værdipapirselskaber, der tager imod kundemidler på 
konto samt kreditmarkedsvirksomheder. Når retten til erstatning træder i kraft, 
dækker indsættelsesgarantien højst et beløb i danske kroner, som ved tidspunktet 
for erstatningens ikrafttræden, svarer til højst 100.000 euro per kunde (plus 
eventuelt tillægsbeløb, se nedenfor).  

Hvornår har du ret til erstatning fra indskudsgarantien?
Hvis Nordnet Bank AB (Nordnet) skulle blive erklæret konkurs, har du ret til 
erstatning for de likvide midler, du har på din depotkonto og/eller opsparingskonto 
i henhold til Riksgäldens beslutning. Erstatningen modsvarer indskuddets 
beløb samt påløben rente frem til konkursbeslutningen. Hvis en depotkonto 
er åbnet i to eller flere personers navn, regnes hver person for sig. Garantien 
giver fuld erstatning for op til et beløb i danske kroner, som ved tidspunktet for 
erstatningens ikrafttræden, svarer til højst 100.000 euro per kunde. Udover dette 
beløb kan du få yderligere erstatning på højst fem millioner svenske 
kroner (tillægsbeløb), hvis du på troværdig måde kan vise, at indskuddet relaterer 
sig til i loven særskilt angivne livsbegivenheder (f.eks. indskud  
som henfører sig til salg af privat bolig, afskedigelse, bodeling, sygdom,  
invaliditet eller dødsfald, og indskud som følge af erstatning eller  
godtgørelse for skader forvoldt ved kriminalitet, fejlagtig domsfældelse eller 
myndighedsbeslutning).
 
Hvad omfattes af indskudsgarantien?
Hos Nordnet omfatter indskudsgarantien de likvide midler, som findes på din 
depotkonto og/eller opsparingskonto. Dine pensionskonti i Nordnet omfattes af 
den danske Garantiformuen (se nedenfor). 

Hvem omfattes af indskudsgarantien?
Beskyttelsen gælder som hovedregel alle kunder, såvel privatpersoner som 
virksomheder samt andre juridiske personer. Bestemte kategorier af 
indskydere, til eksempel forsikringsselskaber og offentlige myndigheder, er dog i 
henhold til loven undtaget fra retten til erstatning under garantien. 

Hvad gør jeg, hvis Nordnet skulle blive erklæret konkurs?
Svenske Riksgælden skal som hovedregel gøre erstatningen tilgængelig 
indenfor syv arbejdsdage fra den dag, Nordnet er erklæret konkurs, eller 
Finansinspektionen beslutter, at garantien skal træde ind.

Information om indskudsgaranti ifølge den  
svenske lov (1995:1571) om indskudsgaranti  
(Lag om insättningsgaranti)

Information om investorbeskyttelse ifølge den  
svenske lov (1999:158) om investorbeskyttelse
(Lag om Investerarskydd)

Hvem omfattes af investorbeskyttelsen?
Beskyttelsen gælder alle kunder, såvel privatpersoner som virksomheder samt 
andre juridiske personer. 

Hvad gør jeg, hvis Nordnet skulle blive erklæret konkurs?
Hvis Nordnet skulle gå konkurs, gives der nærmere information fra Riksgälden og 
konkursforvalteren om mulighederne for at få erstatning fra investorbeskyttelsen. 
Du skal fremsætte dine krav om erstatning fra investorbeskyttelsen til Riksgälden 
senest et år efter konkursbeslutningen. Erstatningen udbetales af Riksgälden 
senest to uger, efter at Riksgälden har taget endelig stilling til dit krav om 
erstatning.

Yderligere information
For yderligere information henvises til Riksgäldens hjemmeside 
www.riksgalden.se. Informationen findes på svensk og engelsk.

Information om garantiordning for indskydere og investorer 
i Danmark (garantiformuen)
Nordnet har tilsluttet sig den danske garantiordning, Garantiformuen, som 
supplement til den dækning, der ydes af den svenske garantiordning. Som 
kunde i Nordnet er dine pensionsmidler dækket af danske Garantiformuen hvis 
banken rammes af konkurs eller rekonstruktion. Likvide midler på pensionskonti 
er såkaldte “særlige indlån”, som dækkes af Garantiformuen fuldt ud (uden 
beløbsbegrænsning).

Hvornår har du ret til erstatning fra Garantiformuen?
Hvis Nordnet skulle blive erklæret konkurs, har du ret til erstatning for de likvide 
midler, du har på dine pensionskonti.

Hvad omfattes af Garantiformuen?
Hos Nordnet omfatter Garantiformuen de likvide midler, som findes på dine 
pensionskonti i banken. Garantien giver fuld erstatning uden beløbsbegrænsning.

Hvem omfattes af Garantiformuen?
Beskyttelsen gælder alle kunder med pensionsopsparingskonti i henhold til lov, 
som f.eks. kapitalpensioner, ratepensioner og aldersopsparinger.

Hvad gør jeg, hvis Nordnet skulle blive erklæret konkurs?
Hvis Nordnet skulle blive erklæret konkurs eller taget under rekonstruktions- 
behandling, sender Garantiformuen, senest fem arbejdsdage efter at 
rekonstruktionsbehandlingens eller konkursens indtræden, en oversigt over dine 
samlede mellemværende med banken, samt en vejledning om, hvordan du skal 
forholde dig.

Værdipapirer
Såvel dine danske som udenlandske værdipapirer registreret på dit depot 
hos Nordnet, vil i tilfælde af bankens konkurs eller rekonstruktion vil blive 
udleveret direkte til dig. Nordnet er i henhold til lov forpligtet til, at holde kunders 
værdipapirer adskilt fra Nordnets egne aktiver. Som dansk kunde hos Nordnet 
er dine danske værdipapirer registreret på din egen personlige VP-konto hos 
Værdipapircentralen. Dette medfører, at dine værdipapirer er dækket af de 
almindelige konkursretlige regler om, at hvis der er foretaget en korrekt og gyldig 
registrering i VP, vil værdipapirerne frit kunne udtages af dit depot. Det samme 
gælder for udenlandske værdipapirer, som er 
registreret korrekt på dit depot i banken.

Såfremt banken ikke kan udlevere værdipapirer fra et værdipapirdepot, 
som banken har opbevaret, administreret eller forvaltet, dækker 
Garantiformuen tab med op til 20.000 euro pr. investor.  

Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn og værdipapirer, herunder aktier, 
kapitalbeviser, garantibeviser og obligationer udstedt af Nordnet.

Yderligere information
Du kan læse mere om, i hvilket omfang din pensionskonto er sikret under den 
danske garantiordning på www.gii.dk



O
P

LY
S

N
IN

G
S

S
K

E
M

A
 Info_

insättningsgaranti_
investerarskydd

_
20

22
_1

Grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud  

Indskud i Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige er beskyttet af:

Hvis du har en fælleskonto med en eller flere andre personer:

Tilbagebetalingsperiode hvis kreditinstituttet ikke kan indfri sine forpligtelser:

Yderligere oplysninger:

(1)  Den ordning, der er ansvarlig for beskyttelsen af dit indskud
 Dit indskud er dækket af en lovreguleret indskudsgarantiordning. Hvis din  
 bank bliver insolvent, vil dine indskud blive tilbagebetalt op til et beløb i  
 danske kroner, som ved tidspunktet for erstatningens ikrafttræden, svarer tli  
 højst 100.000 Euro af indskudsgarantiordningen.

(2) Almindelig grænse for beskyttelse
 Hvis et indskud er indisponibelt, fordi et pengeinstitut er ude af stand  
 til at opfylde sine finansielle forpligtelser, tilbagebetales indskydere af en  
 indskudsgarantiordning. Denne tilbagebetaling dækker maksimalt et beløb  
 i danske kroner, som ved tidspunktet for erstatningens ikrafttræden svarer 
 til højst 100.000 Euro af indskudsgarantiordningen per pengeinstitut.  
 Det betyder, at alle indskud i det samme pengeinstitut lægges sammen 
 for  at fastsætte dækningsniveauet. Hvis en indskyder f.eks. har en   
 opsparingskonto med 90.000 Euro og et depot/konto med 20.000 Euro, får  
 vedommende kun tilbagebetalt 100.000 Euro (ca. 750.000 kr.).

 Udover dette beløb giver den svenske indskudsgarantiordning yderligere  
 erstatning på højst frem millioner svenske kroner (tillægsbeløb), hvis kunden  
 på troværdig måde kan vise, at indskuddet relaterer sig til i loven særskilt  
 angivne livsbegivenheder (f.eks. indskud som henfører sig til salg af privat  
 bolig, afskedigelse, bodeling, sygdom, invaliditet eller dødsfald, og indskud  
 som følge af erstatning eller godtgørelse for skader forvoldt ved kriminalitet,  
 fejlagtig domsfældelse eller myndighedsbeslutning.

 Nordnet Bank har endvidere tilsluttet sig Garantiformuen som supplement  
 til den svenske ordning. Det betyder, at kundens pensionsmidler er dækket af  
 Garantiformuen. Likvide midler på pensionskonti er såkaldte ”særlige indlån”,  
 som dækkes af Garantiformuen fuldt ud (uden beløbsbegrænsning).

 Flere oplysninger kan findes på www.insattningsgarantin.se og www.gii.dk.

Yderligere oplysninger

Tilbagebetalingsvaluta:

Kontakt:

Grænsen på 100.000 Euro (ca. 750.000 kr.) gælder separat for hver 
indskyder. (3)

7 arbejdsdage. (4)

www.insattningsgarantin.se

www.gii.dk

Danske kroner 

Riksgälden
Olof Palmes Gata 17
103 74 Stockholm

Tlf. (+46) 08-613 45 00
Email: riksgalden@riksgalden.se

Grantiformuen
Sank Annæ Plads 13, 2. tv
1250 København K
Tlf. (+45) 33 14 62 45
Email: gii@gii.dk

Grænse for beskyttelsen:

Den svenske Indskudsgaranti (Riksgälden Insättningsgarantin). Nordnet Bank 
har som supplement til den svenske ordning tilsluttet sig Garantiformuen. (1)

100.000 Euro (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder pr. pengeinstitut.  (2)

Hvis du har flere indskud i det samme kreditinstitut: Alle dine indskud i  Nordnet Bank AB og dens udenlandske filialer er ”samlet”, 
og summen er omfattet af grænsen på 100.000 Euro (ca. 750.000 kr).

(3)  Grænse for beskyttelse af fælleskonti
 I tilfælde af fælleskonti finder grænsen på 100.000 Euro (ca. 750.000 kr.)  
 anvendelse på hver indskyder.
  
(4)  Tilbagebetaling
 Den ansvarlige indskudsgarantiordning er Riksgälden, Olof Palmes Gata 17,  
 103 74 Stockholm, telefon (+46) 08-613 45 00, 
 Email: riksgalden@riksgalden.se, riksgalden@riksgalden.se.

 Nordnet Bank har som supplement til den svenske ordning tilsluttet sig  
 Garantiformuen, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K, telefon 
  (+45) 33 14 62 45, Email: gii@gii.dk, www.gii.dk. 

 Indskudsgarantiordningen vil tilbagebetale dine indskud op til et beløb i  
 danske kroner, som ved tidspunktet for erstatningens ikrafttræden svarer  
 til højst 100.000 Euro, senest inden for 7 arbejdsdage. Hvis tilbagebetalingen  
 ikke har fundet sted inden for disse frister, bør du rette henvendelse til  
 indskudsgarantiordningen, idet den periode, inden for hvilken, der kan  
 fremsættes krav om tilbagebetaling, kan udløbe efter en vis frist. Yderligere  
 oplysninger kan findes på www.insattningsgarantin.se og www.gii.dk.

(5)  Andre vigtige oplysninger
 Normalt er alle detailindskydere og virksomheder dækket af   
 indskudsgarantiordninger. Undtagelser i forbindelse med visse indskud  
 anføres på webstedet for den ansvarlige indskudsgarantiordning. Dit  
 pengeinstitut oplyser også efter anmodning indskyderen om, hvorvidt  
 visse produkter er dækket eller ej. Hvis indskuddene er dækket, bekræfter  
 pengeinstituttet det også på kontoudtoget.

Depot-/kontonr. (udfyldes af Nordnet)

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige   Postboks 2307  DK-1026 København K  Tlf. +45 70 20 66 85
E-mail: nordnet.nordnet.dk   www.nordnet.dk   CVR-nr. 32301908   Nordnet Bank AB SE 51 64 06-0021   Hovedkvarter: Stockholm

Oplysningsskema

Indskyderens kvittering for modtagelse: Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige, betragter det som en 
stiltiende kvittering for modtagelse, når der foretages en transaktion på den 
nye konto enten af kunden eller af Nordnet på kundens foranledning.
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Navn CPR-nr.

Depot-/kontonummer
(udfyldes af Nordnet)

Kunde

Nordnet arbejder aktivt for at beskytte dine økonomiske interesser. Sammen med andre banker er det 
vores opgave at bekæmpe og modvirke bedrageri, ID-tyveri samt hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme. Dette er en vigtig opgave og for at kunne håndtere det, skal vi have et godt kendskab til dig, og 
hvordan du som kunde bruger vores produkter og tjenester. 

Vi beder dig derfor svare på nedenstående spørgsmål. 

Al kundeinformation behandles fortroligt.

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige   Postboks 2307   DK–1026 København K   Tlf: +45 70 20 66 85
E-mail: nordnet@nordnet.dk   www.nordnet.dk   CVR-nr: 32301908   Nordnet Bank AB   SE 51 64 06-0021   Hovedkvarter: Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

1. Hvad er din primære beskæftigelse?

3. Hvad er formålet med engagementet hos Nordnet? Det er muligt at sætte kryds ved flere svar. 

4. Hvorfra kommer de penge og/eller værdipapirer, som du overfører til Nordnet? Du har mulighed for at sætte kryds ved flere svar. 

5. Hvilken månedlig indkomst har du cirka?

6. Hvilken værdi bliver der cirka overført i forbindelse med åbningen? Hvis beløbet er 8 mio. DKK eller mere, så skal der indsendes dokumentation 
for oprindelse af pengene. (For eksisterende kunder, angiv venligst cirka værdi på indbetalinger for den næste måned)

7. Hvor ofte vil der blive indbetalt per år?

8. Hvilken værdi vil dine indbetalinger udgøre i gennemsnit per år? (Det beløb, som du overførte ved åbningen af depotet, er ikke inkluderet) 

2. Er du, eller har du været en politisk eksponeret person* alternativt et nært familiemedlem eller en nærtstående samarbejdspartner til en sådan person?

Fastansat

Langsigtet opsparing

Mindre end 20.000 kr

Mindre end 10.000 kr

Mindre en 10 gange

Mindre end 50.000 kr

1.000.000 kr op til 5.000.000 kr

10 op til 50 gange

Løn/Pension

Nej

Mindreårig

Transaktionskonto

Arv/Gave

Lotteri/SpilAndet salg (eksempelvis af bil eller båd)

Valutaveksling

Salg af bolig eller ejendom

Bidrag/Arbejdsløshedsbetaling

Selvstændig

Kortsigtet opsparing

20.000 kr op til 50.000 kr

10.000 kr op til 100.000 kr

50 op til 100 gange

50.000 kr op til 100.000 kr

Mere end 5.000.000 kr

100.000 kr op til 1.000.000 kr

Mere end 100 gange

100.000 kr op til 1.000.000 kr

Mere end 8.000.000 kr

Egen forretning (eksempelvis løn eller udbytte)

Studerende

Pension

Pensionist Arbejdsløs

Trading

50.000 kr op til 100.000 kr

1.000.000 kr op til 5.000.000 kr

Indtægter fra værdipapirhandel

Opsparing

Salg af virksomhed

Forsikringsudbetaling

Ja, derfor udfylder jeg også blanketten “Politisk eksponeret person”.

Økonomisk uafhængig

Til nærtstående, f.eks. børn

Over 100.000 kr

5.000.000 kr op til 8.000.000 kr

Privatperson

(Side 1 af 2)
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*Politisk eksponeret person
Med en politisk eksponeret person menes en fysisk person, som har eller har haft 
en vigtig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledelsen i en international 
organisation. 

Med en vigtig offentlig funktion menes:                                                              
1. statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende  
 ministre,
2.  parlamentsmedlemmer,
3.  højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre  
 højtstående retsinstanser, hvis beslutninger kun er genstand for 
 yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder,
4.  medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker,
5.  ambassadører, chargés d’affaires og højtstående officerer i de   
 væbnede styrker, 
6.  medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller  
 kontrollerende organer. 

Över 5 000 000 kr

Över 5 000 000 kr

 

 

 

9. Ejer du de penge/beholdningen som bliver overført? 

10. Hvor ofte vil der ske udbetalinger per år?

Jeg bekræfter, at jeg har svaret på alle spørgsmål, og at jeg selv vil opdatere evt. ændringer under Depot - Indstillinger.

Ja Nej

Mindre end 10 gange

Sted og dato Underskrift

Mere end 100 gange10 op til 50 gange 50 op til 100 gange

Familiemedlem (til en politisk eksponeret person)
Med familiemedlem menes ægtefælle, registreret partner, samlever, børn og deres 
ægtefæller, registrerede partner, samlevere og forældre. 

Nærtstående samarbejdspartner (til politisk eksponeret person)
Med en nærtstående samarbejdspartner menes en fysisk person, som har eller 
har haft nære forbindelser med en politisk eksponeret person, f.eks. ved at være 
reel ejer eller en juridisk person sammen med en sådan person. 

Definitioner:

Privatperson

Kundkännedom
 privatperson bank D

K
 2022_
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Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige   Postboks 2307   DK–1026 København K   Tlf: +45 70 20 66 85
E-mail: nordnet@nordnet.dk   www.nordnet.dk   CVR-nr: 32301908   Nordnet Bank AB   SE 51 64 06-0021   Hovedkvarter: Stockholm

Kundekendskab

2 (2)
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