Almindelige betingelser for intradag-kredit

I tillæg til hvad der er aftalt for kredit i henhold til Kreditaftale, Rammeaftale
for værdipapirlån, Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale samt
Almindelige vilkår for handel med finansielle instrumenter, gælder følgende
betingelser for anvendelsen af tjenesten intradag-kredit hos Nordnet Bank,
filial af Nordnet Bank AB, Sverige (”Selskabet”).
Intradag-kredit kan kun bruges på depotet, hvis der foreligger en godkendt
kreditaftale. Det koster ikke noget at bruge tjenesten.
1. Parter
Selskabet forbeholder sig retten til ikke at godkende depotindehavers (Kunden)
ansøgning om aftale om intradag-kredit. Ved Selskabets godkendelse af
Kundens ansøgning indgås aftale om intradag-kredit i henhold til den til enhver
tid gældende ordlyd i disse almindelige betingelser for intradag-kredit. Aftalen
om intradag-kredit gælder indtil videre, forudsat at Kunden har en godkendt
kreditaftale.
2. Ekstra handelsramme
Tjenesten intradag-kredit giver en ekstra handelsramme til at handle for på
depotet. Handelsrammen forøges med et beløb, som svarer til kontoens
depotværdi (egenkapital). Den ekstra handelsramme er begrænset til den
uudnyttede kreditgrænse dog maksimalt tre millioner SEK eller modsvarende
beløb i DKK.
3. Overbelåning
Det er Kundens ansvar at sikre, at den udnyttede intradag-kredit afregnes
inden udgangen af bankdagen. Hvis Kunden ikke har afviklet intradagkreditten ved bankdagens afslutning, er det Kundens ansvar at sikre, at
den udnyttede kredit ikke overstiger den samlede låneværdi af aktiverne i
depotet eller kreditgrænse i henhold til kreditaftalen for Kundens depot/
konto. Bestemmelser om overbelåning og Selskabets ret til at sælge pantsatte
finansielle instrumenter findes i kreditaftalen og i Selskabets Almindelige
betingelser for depot-/kontoaftale.

6. Meddelelser m.m.
Bestemmelser om meddelelser m.m. findes i Almindelige betingelser for
depot-/kontoaftale, punkt G.3.
7. Begrænsning af Selskabets ansvar
Selskabets ansvar reguleres i henhold til Almindelige betingelser for depot-/
kontoaftale.
8. Ændring af de almindelige betingelser og gebyrer
Ændring af disse betingelser for intradag-kredit, eller Selskabet gebyrer, har
virkning over for Kunden to måneder efter, at Kunden i henhold til punkt G.3
i Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale anses for at have modtaget
meddelelse om ændringen, eller efter den frist, som følger af beslutning fra
offentlig myndighed, en afsagt dom eller lovgivning. Hvis Kunden ikke ønsker at
acceptere ændringen, har Kunden ret til at opsige aftale om intradag-kredit. En
ændring, som generelt kan anses for at være uden betydning for Kunden, kan
gennemføres uden, at Kunden informeres særskilt derom.
9. Lov og værneting
Fortolkning af disse almindelige betingelser for intradag-kredit skal ske i
overensstemmelse med dansk ret. Tvister i anledning af disse almindelige
betingelser for intradag-kredit skal om muligt ske ved Sø- og Handelsretten i
Danmark, alternativt ved Københavns Byret i første instans. Angår aftalen en
forbruger, kan sagen endvidere forelægges det Finansielle Ankenævn, www.
fanke.dk.
10. Forholdet mellem aftale om intradag-kredit og øvrige aftaler
Betingelserne i denne aftale om intradag-kredit har forrang for øvrige aftaler,
herunder Depot-/kontoaftale med tilhørende Almindelige betingelser for
depot-/kontoaftale samt Kreditaftale.

4. Gebyrer og renter
Det koster ikke Kunden noget at bruge tjenesten intradag-kredit. Hvis tjenesten
intradag-kredit udnyttes i løbet af en bankdag, beregnes der ingen renter for
kreditudnyttelsen. Hvis tjenesten intradag-kredit udnyttes efter bankdagens
afslutning, opkræves renter for kreditudnyttelsen i overensstemmelse med
kreditaftalen og de gældende rentevilkår. I tilfælde af at Kunden ikke afvikler
overbelåningen og/eller hvis kreditudnyttelsen overstiger kreditgrænsen,
har Nordnet ret til at opkræve et gebyr i tilfælde af tvangssalg samt
overbelåningsrente i henhold til Kreditaftalen. Hvis tjenesten intradag-kredit
afsluttes på grund af overbelåning eller fordi kreditgrænsen er overskredet, har
Nordnet ret til at opkræve et gebyr herfor. Oplysning om aktuelle gebyrer for
tvangssalg og afslutning af intradag-kredit findes på Selskabets hjemmeside
www.nordnet.dk.
5. Opsigelse
Selskabet kan skriftligt opsige aftalen om intradag-kredit til ophør straks
efter, at Kunden i henhold til punkt G.3 i Almindelige betingelser for depot-/
kontoaftale anses for at have modtaget opsigelsen.
Kunden kan opsige aftalen om intradag-kredit telefonisk eller som beskrevet i
punkt G.3 i Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale (dvs. via Selskabets
beskedfunktion fra Kundens depot eller ved at sende et brev). Aftalen ophører
senest 7 kalenderdage efter den dag, hvor Selskabet i henhold til denne
bestemmelse anses for at have modtaget opsigelsen. Kunden kan også bringe
aftalen til ophør ved at logge på depotet og deaktivere intradag-kreditten.
Ved aftalens ophør skal parterne straks afvikle deres forpligtelser i henhold
til aftalen. Aftalen om intradag-kredit gælder dog hvor relevant fortsat indtil
parterne har opfyldt samtlige sine forpligtelser over for hinanden.
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Hvis Selskabet har opsagt aftale om intradag-kredit på grund af overbelåning
og/eller overskredet kreditgrænse vil Nordnet tidligst behandle en ny
ansøgning fra Kunden om at indgå aftale om intradag-kredit 7 bankdage efter,
at intradag-kreditten er blevet lukket.

