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1. Parter 
Efter att undertecknad depåinnehavare (Kredittagare) insänt detta kreditavtal 
till Nordnet Bank AB finsk filial (Bolaget), kommer Bolaget att göra en sedvanlig 
kreditprövning vari ingår inhämtande av kreditupplysning. Bolaget förbehåller 
sig rätten att inte godkänna Kredittagarens ansökan om kredit. Vid Bolagets 
godkännande av Kredittagarens ansökan om kredit träffas avtal om rätt till 
kredit enligt dessa villkor för kredit (Kreditavtal) i vid var tid gällande lydelse 
samt enligt vid var tid gällande Allmänna bestämmelser för depå/konto samt 
Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. 

2. Ränta 
Kredittagaren ska till Bolaget betala ränta efter en årlig räntesats som beräknas 
på vid var tid utestående skuld på depån. Räntan räknas för 30 standarddagar 
per kalendermånad med en bas om 360 dagar om året. För kredit som tagits i 
bruk utgår ränta från och med den dag då Kredittagaren lyfter krediten. Bolaget 
har rätt att ändra beräkningsgrund för räntan. 

Den vid avtalsingåendet gällande räntesatsen framgår ovan i detta 
avtalsformulär. Ränta debiteras depån den sista dagen i varje månad. 
Ifall räntesatsen som anges i detta avtalsformulär är en referensränta, har 
Bolaget rätt att ändra räntesatsen för krediten i enlighet med förändringar av 
ifrågavarande referensränta. Bolaget underrättar Kredittagaren om ändrad 
räntesats innan ändringen börjar gälla (se punkt 19). 

3. Effektiv ränta 
Kreditkostnaden (ränta, särskilda avgifter och andra obligatoriska kostnader) 
angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet. 

4. Kredittid och förlängning 
Kreditavtalet gäller tills vidare.

5. Villkor för utnyttjande av krediten 
Krediten kan utnyttjas helt eller delvis så snart Bolaget har beviljat 
kreditansökan. 

6. Kreditlimit
Kreditlimiten utgör det maximala beloppet som Kredittagaren får låna. Beviljad 
kreditlimit meddelas elektroniskt på Bolagets webbplats i inloggat läge. 

7. Avgifter och arvoden 
Kredittagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter och arvoden 
till Bolaget som ersättning för de kostnader Bolaget har för krediten. De 
särskilda avgifter som gäller vid detta Kreditavtals upprättande och som 
kredittagaren ska betala till Bolaget finns angivna i detta Kreditavtal. Eventuell 
särskild avgift ska betalas i samband med att den åtgärd avgiften avser 
utförs. Bolaget har rätt att utan separat meddelande debitera räntor, avgifter 
och arvoden från konto som är kopplat till förvaringen. Kredittagaren är 
skyldig att se till att debitering av räntor, avgifter och arvoden inte leder till en 
överbelåningssituation (se punkt 11). 

Bolaget kan höja avgifter och arvoden som i enlighet med kreditavtalet tas 
ut för krediten eller besluta om nya avgifter eller arvoden på grundval av 
myndighetsbeslut eller –anvisning eller förändring i lagstiftningen, i enlighet 
med kostnadsförändringen, ifall förändringen direkt berör ifrågavarande 
kreditavtal. Höjningen av avgifter eller arvoden får inte överstiga den faktiska 
ökningen av kreditgivarens kostnader, som avgifter eller arvoden i enlighet 
med kreditavtalet tas ut för. Det är ändå tillräckligt att avgiftsförändringen 
ungefärligen motsvarar den faktiska ökningen av kostnaderna. Bolagets rätt till 
ovan nämnda höjning upphör då höjningens grund upphör att gälla. Bolaget 
meddelar Kredittagaren om ändringar i avgifterna innan ändringen träder i kraft 
(se punkt 19). 

Kredittagaren ska även ersätta Bolagets kostnader och arbete för att anskaffa, 
bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in 
Bolagets fordran hos Kredittagaren eller annan betalningsskyldig. 

8. Det totala beloppet som ska betalas 
Det totala beloppet som ska betalas är summan av kreditlimiten och 
Kredittagarens samlade kreditkostnader beräknat utifrån antagandet att hela 
kreditlimiten har utnyttjats under den antagna kredittiden om 12 månader. 
I avtalet anges ett exempel på vad det totala beloppet kan bli utifrån de 
förutsättningar som gäller vid tidpunkten för avtalets upprättande. Eftersom 
räntan är rörlig utgör det totala beloppet endast en indikation på vad det totala 
beloppet kan bli. 

9. Avräkningsordning 
Vid betalning har Bolaget rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning 
förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden. 
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10. Belåningsvärdet för medel i förvar
Bolaget har rätt att ensidigt besluta om hurudana tillgångar Bolaget vid 
var tid godtar som säkerhet samt bestämma för ifrågavarande tillgångar 
vid var tid gällande belåningsvärden och övriga värderingsprinciper och 
säkerhetsförfaraden som Bolaget tillämpar. 

Vid var tid gällande belåningsvärden för tillgångar som godtas som säkerhet 
meddelas på Bolagets webbplats. 

Bolaget har rätt att ensidigt sänka belåningsvärden för säkerheter samt även 
ensidigt rätt att ändra dess allmänna värderingsprinciper och –förfaranden 
för säkerheter. Ändringarna träder i kraft den tidpunkt som Bolaget meddelar. 
Kreditlimiten som kredittagaren har till sitt förfogande varierar i enlighet med 
förändringar i belåningsvärdena. 

11. Tillgänglig kredit och överbelåning 
Rätten till kredit gäller, om Bolaget inte meddelar annat, upp till ett belopp 
som motsvarar det vid var tid gällande sammanlagda belåningsvärdet 
av tillgångarna i depån. Det är inte tillåtet att överskrida i Kreditavtalet 
överenskommet kreditbelopp eller, om det är lägre än kreditbeloppet, det vid 
varje tid sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i depån.  

Om skulden överstiger det beviljade kreditbeloppet eller belåningsvärdet ska 
Kredittagaren omedelbart betala mellanskillnaden. Kredittagaren ska i sådant 
fall också betala överbelåningsränta och överbelåningsavgift efter de grunder 
som Bolaget vid varje tid tillämpar. Överbelåning medför även rätt för Bolaget 
att säga upp krediten till betalning i förtid. Därvid ska bestämmelserna i punkt 
15 andra stycket 2.–5. äga motsvarande tillämpning. 

Kredittagaren har möjlighet att förhindra uppkomsten av en 
överbelåningssituation genom att amortera kreditkapitalet som är i bruk, 
antingen genom att överföra penningmedel till konto anslutet till förvaringen 
eller sälja värdepapper i förvaring eller överföra ytterligare tillgångar som 
godtas som säkerhet till förvaring. 

12. Överbelåningsränta 
Om kredittagarens depå blir överbelånad utgår överbelåningsränta, i tillägg till 
ordinarie debetränta, till dess att överbelåningen regleras. 

13. Förtidsbetalning, uppsägning av kredit 
Kredittagaren har rätt att när denne så önskar, helt eller delvis, betala sin skuld 
i förtid utan avgift. Önskar Kredittagaren säga upp krediten ska detta ske 
skriftligen eller muntligen.

14. Bolagets rätt att inställa utnyttjande av krediten 
Bolaget får med omedelbar verkan inställa rätten för Kredittagaren att utnyttja 
krediten om någon av följande omständigheter föreligger: 
-  Kredittagaren har inte fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal eller i  
 övrigt mot Bolaget,
-  Det finns anledning att misstänka att krediten, depån eller eventuell till  
 depån ansluten tilläggstjänst missbrukas,
-  Kredittagaren har blivit överbelånad,
-  Det finns skälig anledning att anta att Kredittagaren inte kommer att fullgöra  
 sina betalningsförpliktelser mot Bolaget. 

15. Bolagets rätt att säga upp krediten 
Kreditavtalet löper tills vidare. Bolaget har rätt att säga upp krediten 
till betalning. Uppsägningstiden är två månader. Bolaget får säga upp 
outnyttjad kredit eller del av outnyttjad kredit att upphöra omedelbart utan 
uppsägningstid. Bolaget ska underrätta Kredittagaren, innan denne förlorar 
rätten till krediten, om uppsägningen och om skälen för den. Om det finns 
särskilda skäl, får underrättelse istället lämnas omedelbart därefter. 

Bolaget har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som Bolaget 
bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger: 
1.  Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett  
 belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen. 
2.  Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett  
 belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet  
 avser två eller flera poster som har förfallit vid olika tidpunkter. 
3.  Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen,  
 inklusive överbelåningssituation.
4.  Säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats. 
5.  Det finns anledning att misstänka att Kredittagaren genom att avvika,  
 skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala  
 sin kreditskuld. 

Vill Bolaget få betalt i förtid enligt någon av punkterna 1-3 gäller en 
uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Bolaget sänder 
ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kredittagaren eller 
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uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Kredittagaren tillhanda. 

Har Bolaget krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna 1-3, är 
Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om Kredittagaren före 
utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta 
och dröjsmålsränta samt de avgifter som förfallit. Detsamma gäller om 
Kredittagaren vid uppsägning enligt punkterna 4 och 5 genast efter 
uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet 
för krediten. 

Har Kredittagaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycket 
befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte bestämmelserna 
i det stycket. 

16. Behandling av personuppgifter
Nordnet behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de personuppgifter 
som lämnas och inhämtas i samband med ansökan och avtal, eller som i 
övrigt registreras i samband med administrationen av förevarande produkter 
och tjänster. Ändamålen med behandlingen är att samla in, kontrollera 
och registrera personuppgifterna inför ett ingående av ett avtal  samt att 
dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Därutöver kan 
uppgifterna komma att behandlas för att uppfylla rättsliga förpliktelser, 
genomföra marknads-, affärs- och kundanalyser (inbegripet profilering), 
bedriva marknadsföring samt förbättra, utveckla och kundanpassa de tjänster 
och produkter som erbjuds. Personuppgifterna kan även komma att behandlas 
för andra ändamål än för vilka de samlats in, i enlighet med tillämplig lag. 
Om direktreklamspärr har begärts kommer uppgifterna inte att behandlas 
för direktmarknadsföring. Fullständig information om behandlingen av 
personuppgifterna och registrerades rättigheter finns på nordnet.fi. 

17. Bolagets rätt att försälja pantsatta finansiella instrument 
Uppkommer säkerhetsbrist, d v s att krediten överstiger belåningsvärdet, 
alternativt att beviljad kreditlimit överskrids, överbelåning enligt punkten 11, är 
Kredittagaren skyldig att omedelbart och utan anmodan ställa kompletterande 
säkerhet. Lämnas inte sådan säkerhet, har Bolaget rätt men inte skyldighet att 
försälja erforderlig del av de finansiella instrumenten. Realiseringsåtgärder kan 
vidtas utan att höra Kredittagaren och utan att ansöka om dom eller beslut, och 
utan att följa lagföreskrivna formaliteter eller meddela pant till försäljning. 

Bolaget strävar efter att förverkliga realiseringen av säkerheterna med 
beaktande av Kredittagarens intresse. För att undvika kreditförlust har Bolaget 
ändå rätt att fritt välja tidpunkten för realiseringen samt den typ och mängd 
av realiserbara tillgångar som vid var tid krävs för att reglera eller undvika 
överbelåning. Kredittagaren svarar för alla kostnader, arvoden och andra 
eventuella avgifter, som orsakas Bolaget av realiseringen av tillgångar som 
ställts som säkerhet. 

Bolaget ansvarar inte för eventuella skattepåföljder som orsakas Kredittagaren 
vid realiseringssituationer. 

Det åvilar Kredittagaren att själv hålla sig underrättad om det vid varje 
tid sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i depån, och se till att 
belåningsvärdet inte understiger vid var tid tillgängligt skuldsaldo (se vidare 
Allmänna bestämmelser för depå/konto). Kredittagaren ska också se till 
att en överbelåningssituation inte uppkommer exempelvis som en följd av 
förändringar i marknadsvärdet av tillgångar som har ställts som säkerhet, av 
Bolaget genomförda förändringar i belåningsvärden eller av debitering av ränta 
eller arvoden. 

Vad som sägs ovan inskränker inte Bolagets rätt att avbryta utnyttjandet av 
krediten enligt punkt 14 och/eller säga upp krediten enligt punkt 15. 

18. Överlåtelse av kreditavtal 
Bolaget har rätt att överlåta eller pantsätta fordran enligt detta Kreditavtal till 
annan. 

19. Meddelanden m.m. 
Bestämmelser om meddelanden m.m. återfinns i Allmänna bestämmelser för 
depå/konto, punkt G.3. 

20. Begränsning av bolagets ansvar 
Bolagets ansvar regleras i enlighet med Bolagets Allmänna bestämmelser för 
depå/konto. 

21. Ångerrätt 
Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet genom att lämna eller sända 
ett meddelande om detta till Bolaget inom 14 dagar från den dag kreditavtalet 
ingicks, eller från den dag då kredittagaren får del av avtalsvillkor och övrig 
information om detta sker vid ett senare tillfälle än vid avtalets ingående. 
Ifall Kredittagaren frånträder kreditavtalet, debiterar Bolaget som ersättning 
räntan på krediten för den tid som kredittagaren har kunnat förfoga över 
krediten. 

Om kreditavtalet har ingåtts vid distansförsäljning, har Bolaget rätt att i lagen 
angivna situationer ta ut den effektiva räntan för krediten för den tid som 
konsumenten har kunnat förfoga över krediten.

Kredittagaren ska utan dröjsmål och senast inom 30 dagar från det att 
meddelandet om utövandet av ångerrätten avsändes, till Bolaget återlämna de 
medel som Kredittagaren har tagit emot i enlighet med kreditavtalet samt ovan 
nämnda ersättningar inklusive ränta, vid hot om att ångerrätten annars upphör 
att gälla. Kredittagaren får dock låta bli att fullgöra sin betalningsskyldighet tills 
Bolaget har fullgjort sin motsvarande skyldighet.

När Kredittagaren återlämnar alla i enlighet med kreditavtalet emottagna 
medel inklusive ränta, frigör Bolaget de säkerheter som ställts för krediten som 
frånträds, i den mån säkerheterna inte behövs för att täcka Kredittagarens 
övriga skulder och förpliktelser. 

22. Klagomål 
Klagomål avseende krediten bör i första hand framföras till den kontaktperson 
eller enhet inom Bolaget som tillhandahållit krediten. Möjlighet finns också att 
kontakta klagomålsansvarig hos Bolaget. 

23. Tvisteprövning utanför domstol 
Vid tvist med Bolaget har Kredittagaren möjlighet att vända sig till Försäkrings- 
och finansrådgivningen eller Bank- och värdepappersnämnden som fungerar 
i anslutning till denna (Försäkrings- och finansrådgivningen, Porkalagatan 1, 
00180 Helsingfors). Begäran ska göras skriftligen. 

24. Tillsynsmyndighet 
Tillsynsmyndigheten för Bolagets verksamhet är Finansinspektionen i Sverige, 
Box 7821, 103 97 Stockholm. Dessutom övervakas finska filialens förfaranden 
av Finansinspektionen i Finland, PL 103, 00101 Helsingfors. 

25. Tillämplig lag och domstol 
Tolkning och tillämpning av detta avtal skall ske i enlighet med finsk lag. Tvist 
med anledning av avtalet ska prövas i Helsingfors tingsrätt, såvida avtalspart 
inte är konsument. En kredittagare som anses vara konsument har alltid rätt att 
kräva att ärendet prövas i den allmänna underrätt, på ort i Finland, inom vars 
domkrets kredittagaren har sin hemvist. Ifall Kredittagaren inte har hemvist i 
Finland, prövas tvist i Helsingfors tingsrätt.  

26. Förhållande mellan kreditavtalet och avtal om depå/konto 
Vad som anges i detta Kreditavtal ska avseende krediten äga företräde 
framför mellan parterna träffat avtal om depå/konto med tillhörande Allmänna 
bestämmelser.
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