Vilkår for månedsopsparing i investeringsbeviser og ETF’er (2013:1)

1. GENERELT
Nordnet Bank (herefter Selskabet) tilbyder sine kunder månedlig opsparing i investeringsbeviser og ETF’er (herefter Tjenesten). På Selskabets hjemmeside finder du information om,
hvordan du aktiverer og bruger Tjenesten.
For at kunne bruge Tjenesten kræves det, at du har indgået en aftale om et Aktiedepot, et
Ratepensionsdepot, et Kapitalpensionsdepot eller et Aldersopsparingsdepot (herefter Depot)
hos Selskabet. Som bruger af Tjenesten godkender du disse Vilkår for månedsopsparing
i ETF’er (herefter Vilkårene), samt øvrige vilkår som du har accepteret ved oprettelse af
Konto. Det vises i den sammenhæng i selve (i) Depot-/kontoaftalen, (ii) Almindelige betingelser, (iii) Almindelige vilkår for handel med finansielle instrumenter, og (iv) Retningslinjer
for udførelse af ordrer. Ved uoverensstemmelser mellem Vilkårene og de øvrige, førnævnte
vilkår, har disse Vilkår forrang. Samtlige vilkår er tilgængelige på Selskabets hjemmeside.
2. OPSPARINGSPLAN
Når Kunden er logget ind på sit Depot på Selskabets hjemmeside kan Kunden aktivere en
opsparingsplan for Tjenesten (herefter Opsparingsplan). Kundens Opsparingsplan vil være
grundlaget for den månedlige ordreafgivelse, som beskrives nedenfor. Opsparingsplanen kan
til enhver tid ændres. Kunden må selv sørge for, at en ændring af Opsparingsplanen sker før
tidspunktet før næstkommende ordreafgivelse. (se punkt 3).
Ved oprettelse af en Opsparingsplan kan Kunden vælge mellem udvalgte Fonde, som Selskabet
til enhver tid tilbyder via Tjenesten. Selskabet forbeholder sig ret til at til enhver tid ændre
udvalget af Fonde, noget som igen vil kunne påvirke Kundens Opsparingsplan. Det påhviler
Kunden at sikre sig, at Fonde, som Kunden ønsker i sin Opsparingsplan, til enhver tid findes
med i udvalget af Fonde, som Selskabet tilbyder i Tjenesten.
Tjenesten stiller krav om et mindste månedligt opsparingsbeløb, i overensstemmelse med det,
som nærmere beskrives på Selskabets hjemmeside. Hvis Opsparingsplanen indeholder flere
Fonde, skal kunden fordele det månedlige opsparingsbeløb pr. Fond i procent.
3. ORDREAFGIVELSE
Tidspunktet for ordreafgivelse (herefter Handelsdagen) fremgår af Kundens Opsparingsplan.
På Handelsdagen vil Kundens ordre blive synlig på Selskabets hjemmeside under fanebladet
”Handel – Mine ordrer og handler”. For at sikre, at en ordre baseret på en ny Opsparingsplan
vil blive gennemført, skal en ny Opsparingsplan registreres senest kl. 23.59 dagen før
Handelsdagen. For at sikre, at en ordre baseret på en registreret Opsparingsplan ikke vil blive
gennemført, skal en ændring eller afslutning af Opsparingsplan registreres senest kl. 23.59
dagen før Handelsdagen.
Ved ordreafgivelse håndterer Selskabet samtlige Kunders ordrer baseret på Opsparingsplaner
som vedrører en og samme Fond på samme Handelsdag (herefter den Sammenlagte Ordre)
sammen og på lige vilkår. Selskabet forbeholder sig retten til at udføre den Sammenlagte Ordre
som en eller flere ordrer i løbet af Handelsdagen. Samtlige Kunder, som handler en og samme
Fond i løbet af Handelsdagen, vil opnå samme gennemsnitskurs for Fonden. Selskabet tager
ikke noget ansvar for, til hvilken kurs ordren gennemføres i løbet af Handelsdagen.
I tilfælde af at Handelsdagen falder på en dag, hvor den markedsplads, som den aktuelle Fond
handles på, er lukket, vil Selskabet gennemføre købet af den aktuelle Fond på den første
efterfølgende dag, hvor den nævnte markedsplads åbner igen. Kunden gøres opmærksom på,
at forskellige markedspladser har forskellige åbningstider/handelsdage.
Selskabet forbeholder sig retten til at uden foregående meddelelse til Kunden at afstå fra at
afgive en ordre vedrørende en eller flere Fonde i Kundens Opsparingsplan, hvis:
a) den Fond som Kunden har registreret i sin Opsparingsplan, ikke længere indgår i udvalget
af Fonde inden for rammen af Tjenesten
b) den aktuelle Fond er pålagt handelsstop
c) der mangler likvide midler på Kundens konto for ordreafgivelse i henhold til
Opsparingsplanen (Selskabet har ikke nogen forpligtelser til at gennemføre en måned
sopsparing i overensstemmelse med Opsparingsplanen, hvis der ikke forefindes
tilstrækkeligt med likvide midler på kontoen til at dække hele beløbet i henhold til
Opsparingsplanen).
d) der opstår ekstraordinære markedssvingninger eller anden uforudset situation på
markedet, som gør, at Selskabet vurderer, at det er i Kundens interesse at ikke afgive
ordren
e) at Selskabet anser, at der bør ageres sådant for at beskytte Kundens, andre kunders,
Selskabets eller andres interesser, eller
f) prisen på nogen/nogle af de Fonde, som indgår i Kundens Opsparingsplan er så høj, at
det ikke er muligt at købe en sådan Fond, mindre det månedlige opsparingsbeløb over
skrides, alene eller sammen med en af de andre Fonde registreret i Kundens
opsparingsplan, uden at det registrerede månedlige opsparingsbeløb overskrides.

Har Selskabet udvist normal agtsomhed, bærer Selskabet ikke ansvar for skade som Kunden
eller anden påføres som følge af Selskabets ret til ikke at afgive ordre. Selskabet har ikke
ansvaret for indirekte skade med mindre den indirekte skade skyldes, at Selskabet har udvist
grov uagtsomhed.
4. UDFØRELSE AF ORDRE I HENHOLD TIL OPSPARINGSPLANEN
Selskabet vil på Handelsdagen afgive ordre for at i overensstemmelse med Selskabets bedste
evne, opfylde forudsætningerne i Kundens registrerede Opsparingsplan.
Selskabet vil tilstræbe at opfylde Kundens procentuelle fordeling mellem forskellige Fonde,
som Kunden har registreret i sin Opsparingsplan. Afhængigt af kurser på forskellige Fonde
og det registrerede månedlige opsparingsbeløb, kan den procentuelle fordeling, som angivet i
Kundens Opsparingsplan ikke være muligt at opnå fuldt ud. Selskabet forbeholder sig derfor
ret til at over- og underskride Kundens fastsatte procentuelle fordeling mellem forskellige
Fonde, som handles for Kundens regning.
Selskabet vil ikke kunne gennemføre køb af Fonde til det nøjagtige månedlige opsparingsbeløb, som Kunden har registreret i sin Opsparingsplan. Selskabet vil derfor tilstræbe at
handle Fonde på vegne af Kunden for et beløb, som ligger så tæt på Kundens maksimale
opsparingsbeløb som muligt. Ved Selskabets ordreafgivelse i henhold til Opsparingsplanen må
Selskabet tage højde for kurssvingninger for de aktuelle Fonde samt eventuelle svingninger i
valutakurs for at undgå at det månedlige opsparingsbeløb overskrides. Det beløb, som ikke
blev investeret på Handelsdagen, vil blive stående på Kundens depot.
5. BEGRÆNSNING AF SELSKABETS ANSVAR
I tillæg til de begrænsninger af Selskabets ansvar, som angives andre steder i disse Vilkår og
øvrige vilkår, gælder følgende begrænsninger af Selskabets ansvar.
Der kan forekomme driftsafbrud eller andre forstyrrelser i Kundens, Selskabets eller andres
datasystemer (soft- eller hardware) tele- eller el-system, som benyttes i forbindelse med
handel, ordreafgivelse og andre ydelser omfattet af denne aftale, som igen kan medføre at
gennemføringen af ordrer registreret i opsparingsplanen bliver forsinket, ikke kan gennemføres eller ikke kan gennemføres sådan som antaget.
Hvis Selskabet har udvist normal agtsomhed, er Selskabet ikke ansvarlig for skade som
Kunden eller anden har pådraget sig som følge af ovennævnte fejl eller forstyrrelser. Selskabet
er ikke ansvarligt for indirekte skade, medmindre den indirekte skade skyldes, at Selskabet
har udvist grov uagtsomhed.
6. ÆNDRING AF VILKÅR M.M.
Ændringer af disse vilkår eller Selskabets afgifter har virkning over for Kunden fra og med
30 kalenderdage efter, at Kunden, i henhold til det der fremgår af de Almindelige betingelser,
skal anses for at have accepteret en sådan ændring.
7. OPSIGELSE
Kunden kan til enhver tid opsige Tjenesten ved at afslutte sin Opsparingsplan, som får træder
i kraft senest dagen efter Opsparingsplanen er blevet afsluttet.
Både Selskabet og Kunden kan opsige Tjenesten med et skriftligt varsel på 30
kalenderdage, efter at den ene part har afsendt opsigelsen til den anden part i henhold til
gældende Almindelige betingelser.
8. GEBYRER
Gebyrer tilknyttet Tjenesten fremkommer af Selskabets hjemmeside og/eller den til enhver
tid gældende prisliste.

Beløbet, som Selskabet har afstået fra at investere, vil være tilgængeligt på Kundens konto.
Kunden vil ikke modtage meddelelse om dette fra Selskabet, men det vil være synligt for
Kunden efter login på Kundens Depot fra Selskabets hjemmeside.
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