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Nordnets primære virksomhed er at drive effektiv værdipapirhandel over 
internettet og tilbyde et bredt udbud af tjenester for investering og opsparing i 
finansielle instrumenter samt dertil relaterede banktjenester.

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige er en filial af den svenske bank 
Nordnet Bank AB (Nordnet). Nordnet er et svensk bankaktieselskab, som i 
overensstemmelse med den svenske lov om bank- og finansieringsvirksomhed 
har tilladelse til at drive virksomhed som bank. Nordnet har endvidere 
tilladelse til at drive handel med værdipapirer i henhold til den svenske 
lov om værdipapirmarkedet. Nordnet har også tilladelse til at drive 
pensionsopsparingsvirksomhed i henhold til den svenske lov om privat 
pensionsopsparing.

Nordnet er et helejet datterselskab af Nordnet AB (publ), som er noteret på den 
svenske børs Nasdaq Stockholm.

De danske aktiviteter sker via en her i Danmark registreret filial. Nordnet er 
derfor underlagt tilsyn af den svenske Finansinspektion: 
Finansinspektionen Boks 6750 
113 85 Stockholm, Sverige www.fi.se 
For mere detaljeret information, se Finansinspektionens hjemmeside www.fi.se. 

Som følge af dansk lovgivning er Nordnet på nogle områder ligeledes underlagt 
tilsyn af Finanstilsynet i Danmark: 
Finanstilsynet 
Århusgade 110, 2100 København Ø, www.finanstilsynet.dk 

Aftalen om intradag-kredit
Brug af tjenesten intradag-kredit er reguleret i Almindelige betingelser for 
intradag-kredit. Derudover gælder 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. 

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.

Intradag-kredit kan kun bruges, hvis der foreligger en godkendt kreditaftale.

Information om risiko
Ved belåning og specielt ved intradag-kredit er det vigtigt, at du som kunde 
følger kursudviklingen nøje, så du hurtigt kan reagere på faldende kurser. I 
et marked med faldende kurser er det vigtigt, at du hele tiden overvåger din 
økonomiske situation for så vidt muligt at undgå større tab. Det er ikke tilladt 
at overbelåne, hvilket er tilfældet, hvis belåningsværdien ikke længere dækker 
den udnyttede kredit. Ved bankdagens afslutning har du som kunde selv 
ansvaret for at depotets intradag-kredit ikke fortsat udnyttes i løbet af natten. 
Hvis depotets intradag-kredit ikke er blevet reguleret ved dagens afslutning, 
vil den overbelåning og/eller overskredet kreditgrænse, som kan opstå som 
følge heraf, blive håndteret efter Nordnets til enhver tid gældende rutiner for 
overbelåning/overskredet kreditgrænse.

Handel med værdipapirer er altid forbundet med risiko. Dine investerede 
midler kan både stige og falde i værdi, og der er ingen garantier for, at du får 

Forhåndsinformation vedrørende 
aftale om intradag-kredit

den investerede kapital tilbage. Tidligere værdiudvikling og afkast giver ikke 
nogen sikker indikation af fremtidig udvikling og afkast. For mere information se 
Information om egenskaber og risici vedrørende finansielle instrumenter som 
findes under www.nordnet.dk under ”Kundeservice – Blanketter”.
 
Aftalens løbetid og opsigelse
Aftalen løber indtil videre. Aftalen kan opsiges skriftligt af Nordnet til 
umiddelbart ophør. 

Du har også mulighed for at opsige tjenesten ved at kontakte Nordnets 
kundeservice eller ved at logge på sit depot og deaktivere intradag-kreditten. 
Aftalen vil da ophøre senest 7 kalenderdage efter, at Nordnet har modtaget din 
opsigelse.

Hvis Nordnet har opsagt aftale om intradag-kredit på grund af overbelåning 
og/eller overskredet kreditgrænse, vil Nordnet tidligst behandle en ny 
ansøgning fra dig om at indgå aftale om intradag-kredit, når der er gået mindst 
7 bankdage fra den dag, hvor depotets intradag-kredit blev lukket.    

Fortrydelsesret
Hvis du fortryder, har du ret til at opsige denne aftale om intradag-kredit 
indenfor 14 dage regnet fra den dag, du indgik aftalen. Hvis du fortryder, skal 
du enten ringe til banken eller skrive via beskedfunktionen på dit depot, eller 
til Nordnets adresse i Danmark, inden fristen er udløbet. Kontaktinformation 
findes øverst i denne forhåndsinformation.

Fortrydelsesretten gælder udelukkende den overordnede aftale om intradag-
kredit og omfatter således ikke de særskilte aftaler, tjenester, hævninger, køb, 
betalinger, transaktioner, overførsler mv. eller tilsvarende, som Nordnet på din 
anmodning har udført, inden du gør brug af fortrydelsesretten.

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

Lov og værneting
Dansk ret finder anvendelse på aftale om intradag-kredit. Eventuelle tvister 
skal om muligt indbringes for 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.

Sprog
Aftaler og information fra Nordnet tilbydes på dansk.

Kundeklager 
Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan tjenesten er blevet udført, er det vigtigt, 
at du kontakter os og fremlægger dine synspunkter. Klager og erstatningskrav 
(reklamation) skal omgående sendes til Nordnets klageansvarlige, se også 
punkt G.10 i Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale. Kontakt Nordnets 
kundeservice. Kontaktinformation findes øverst i denne forhåndsinformation. 
Nordnet bestræber sig på at svare inden 14 dage. Hvis undersøgelse af sagen 
kræver længere behandlingstid, vil Nordnet informere dig herom. 

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du indbringe 
en klage for Det finansielle ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. Sal, 1264 
København K, www.fanke.dk.
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