
1. Aftale om Aktiesparekonto 
1.1 Du indgår hermed aftale om en aktiesparekonto (”Aktiesparekonto”) hos 
Nordnet Bank, Filial af Nordnet Bank AB, Sverige, (”Selskabet”). 

1.2 For aftalen om Aktiesparekonto (”Aftalen”) gælder de betingelser, der 
fremgår af Betingelser for aktiesparekonto.

1.3 Det er en forudsætning for indgåelsen af Aftalen, at du har en depot-/
kontoaftale med Selskabet, hvis betingelser gælder for depotet, uanset om 
aftale om Aktiesparekonto fortsat er i drift. Hvis du ikke ved indgåelsen af 
Aftalen allerede har en depot-/kontoaftale med Selskabet, skal en sådan 
indgås. 

1.4 Vi opretter et særskilt depot og en særlig konto, der kun bruges til 
Aktiesparekonto. 

2. Erklæringer
2.1 Ved indgåelsen af denne Aftale erklærer du samtidigt, at:

2.1.1 denne Aktiesparekonto kun har en ejer, 

2.1.2 du har ikke en aktiesparekonto i et andet pengeinstitut,  

2.1.3 du har bopælsadresse i Danmark, 

2.1.4 du er fuldt skattepligtig til Danmark, og

2.1.5 du er myndig.

3. Indskudsgaranti
3.1.1 I henhold til den svenske lov (1995:1571) om indskudsgaranti har du, hvis 
du i tilfælde af Selskabets konkurs ikke kan udtrække dine likvide midler, ret til 
at få udbetalt en særlig erstatning svarende til et beløb i danske kroner, som 
ved tidspunktet for erstatningens ikrafttræden svarer til højst EUR 100.000. 
Udover dette beløb kan du være berettiget til yderligere erstatning på højst 
SEK 5.000.000 (tillægsbeløb). 

3.1.2 I henhold til den svenske lov (1999:158) om investorbeskyttelse (lagen om 
investerarskydd) har du endvidere, hvis du i tilfælde af Selskabets konkurs ikke 
kan få udleveret dine finansielle instrumenter fra Selskabet, ret til at få udbetalt 
en særlig erstatning svarende til et lovbestemt beløb, der pt. udgør højst SEK 
250.000. 

3.1.3 Du kan finde yderligere information om indskudsgarantien i Selskabets 
Almindelige Betingelser og på Nordnets hjemmeside www.nordnet.dk. 

4. Fortrydelse
4.1.1 Hvis du fortryder, har du ret til at opsige denne Aftale inden 14 dage 
regnet fra den dag, du indgik Aftalen. Hvis du fortryder, skal du ringe eller skrive 
til Nordnet via beskedfunktionen, som du har adgang til via login på www.
nordnet.dk, eller skrive til Nordnets adresse i Danmark.

4.1.2 Fortrydelsesretten gælder udelukkende de af Aftalen omfattede services 
og altså ikke de særskilte aftaler, tjenester, udtræk, køb, salg, betalinger, 
transaktioner, overførsler eller tilsvarende, som Nordnet har udført på din 
anmodning efter indgåelsen af Aftalen.

4.1.3 Hvis du fortryder Aftalen, har Nordnet ret til betaling for aftalte tjenester 
for den tid, du har benyttet Aktiesparekontoen og for de omkostninger, der er 
påløbet, frem til det tidspunkt, hvor du har benyttet din fortrydelsesret. 

4.1.4 Foruden fortrydelsesretten gælder, at du til enhver tid kan opsige depot-/
kontoaftalen i overensstemmelse med punkt G.13 i ”Almindelige betingelser for 
depot-/kontoaftale”, hvor det også er beskrevet, hvordan Aftalen kan opsiges 
fra Nordnets side. 

4.1.5 Hvis du ønsker at lukke dit depot hos Nordnet, skal eventuelle 
værdipapirer afhændes. Tilsvarende gælder for kontant indestående på konti 
tilknyttet depotet.
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5. Underskrift
5.1 Med min elektroniske underskrift accepterer jeg vilkårene i denne Aftale 
med tilhørende betingelser, herunder betingelser for Aktiesparekonto, og de 
heri angivne yderligere betingelser.

5.2 Jeg bekræfter hermed, at jeg har modtaget Aftalen med tilhørende 
betingelser i PDF-format. Når Aftalen er underskrevet elektronisk, bliver den 
lagt i aftaleoversigten i netbanken.
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