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1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter
Nordnet Bank AB finsk filial (nedan Nordnet)
Universitetsgatan 5, 3 vån.
00100 Helsingfors 
+358 (0)20 198 5898
asiakaspalvelu@nordnet.fi
www.nordnet.fi

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit
Kredit kopplad till depå med värdepapper som säkerhet. 

Det sammanlagda kreditbeloppet
Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande 
genom kreditavtalet.

10 000 euro

Beloppet är ett exempel på denna typ av kredit. 

Hur mycket du kan låna beror på belåningsvärdet av dina tillgångar på 
depån, beviljad kreditlimit och om du har andra krediter hos Nordnet. Det 
maximala kreditbeloppet motsvaras av det vid var tid gällande sammanlagda 
belåningsvärdet av tillgångarna på depån, dock maximalt upp till 
beviljad kreditlimit. 

Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas. 

Krediten kan utnyttjas helt eller delvis så snart Nordnet har beviljat kreditansökan, 
förutsatt att kredittagaren har en tillräcklig mängd säkerheter på dennes konto. 

Kreditavtalets löptid 
Kreditavtalet gäller tills vidare. Du får säga upp kreditavtalet när som helst. 
Nordnet har rätt att med två månaders uppsägningstid säga upp kreditavtalet 
och krediten till återbetalning. Nordnet får säga upp outnyttjad kredit eller del av 
outnyttjad kredit att upphöra omedelbart utan uppsägningstid. 

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas 
Avbetalning sker när du så önskar. Avbetalningen används i första hand för att 
täcka förfallna avgifter, kostnader och räntor. Resterande del amorteras 
på krediten.

Räntan debiteras depån den sista dagen i varje månad.

Kreditutrymmet varierar beroende på det vid var tid gällande belåningsvärdet 
respektive beviljad kreditlimit. I det fall överbelåning uppstår är du skyldig att 
omedelbart reglera underskottet så att överbelåningen upphör. Reglering 
görs genom;

•  Överföring av likvida medel till depån
•  Ställande av tilläggssäkerhet
•  Försäljning av värdepapper ur din depå 

Det totala belopp som du ska betala
Detta är det utnyttjade kreditbeloppet plus ränta och eventuella kostnader 
för krediten. 

Vilket totalt belopp som du ska betala beror på återbetalandet av krediten och 
kreditavtalets löptid. 

Exempel:
Utnyttjat kreditbelopp: 10 000 euro
Lånetid: 1 år ( januari-december)
Krediten återbetalas i sin helhet vid utgången av året. Räntan adderas månatligen 
till kreditsaldot och betalas i samband med återbetalningen av krediten.
Aviavgift: 0 euro
Uppläggningsavgift: 0 euro
Ränta för exempelkrediten: 4,85 % (i enlighet med prislista för kredit i eurobelopp 
1.1.2017)
Totala belopp att betala: 10 495,93 euro 

Begärda säkerheter
Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska ställas i samband 
med kreditavtalet. 

Till säkerhet för samtliga Kundens förpliktelser pantsätter Kunden till Nordnet 
samtliga de värdepapper och annan egendom som vid var tid finns eller är 
förtecknade eller håller på att förtecknas i någon av Kundens depåer hos 
Nordnet, inklusive värdeandelskonton i Kundens namn i kontobaserade system, 
samtliga kundens värdepapper eller annan egendom som annars överförts eller 

överlämnats till eller förvärvats genom Nordnet eller som Nordnet har lämnat till 
förvaring hos tredje part samt samtliga medel som vid var tid finns på de konton 
som Kunden har hos Nordnet eller som Nordnet har lämnat till förvaring hos 
tredje part. 

Pantsättningen omfattar även avkastningen på ovan nämnd egendom. Kunden får 
inte utan Nordnets uttryckliga samtycke i varje särskilt fall till tredje part pantsätta 
eller i övrigt förfoga över till Nordnet pantsatta finansiella instrument och medel, till 
exempel genom att överföra pantsatt egendom till en annan användare. 

För pantsättningen gäller också bestämmelserna i villkoren till depå-/kontoavtalet 
punkt 9 (Pantsättning). 

3. Kreditkostnader 
Kreditränta
4,85 % (i enlighet med prislistan fr.o.m. 1.1.2017). Kunden har möjlighet att för 
krediten aktivera Nordnets Superlånegenskap, varvid Kunden, beroende på hur 
väl diversifierad Kundens depå är  och hur Kunden använder krediten, kan erhålla 
lägre räntesats (0,99% / 2,49% för kredit i eurobelopp) i enlighet med villkoren för 
Superlånegenskapen. Nordnet har rätt att ändra räntesatsen för krediten i enlighet 
med förändringar av ifrågavarande referensränta. Bolaget underrättar Kunden om 
ändrad räntesats innan ändringen börjar gälla. 

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade 
kreditbeloppet inklusive avgifter och kostnader. Den effektiva räntan anges för att 
hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden. 

4,96%

Exempel:
När lånekapitalet är 10 000 euro
Räntan adderas till lånekapitalet månatligen men betalas årligen 
Räntebetalningsperiod: 1 år 
Aviavgift: 0 euro
Uppläggningsavgift: 0 euro
Effektiv ränta för exempelkredit: 4,96%

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i 
marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om

en försäkring som säkrar krediten, eller Nej
någon annan kompletterande tjänst? Nej

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte 
inkluderas i den effektiva räntan. 

Kostnader i samband med försenade betalningar 
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och 
försvåra möjligheterna till att erhålla kredit. 

Vid överbelåning debiteras du, vad gäller överbelåningsandelen, utöver vid 
var tid gällande kreditränta även dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen som 
överbelåningsränta. 

4. Andra viktiga rättsliga aspekter 
Ångerrätt
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar. 

Förtidsåterbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst. Du har rätt att när 
som helst, helt eller delvis, betala din skuld i förtid utan avgift.

Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste 
kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. 
Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt 
gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet. 

Nordnet kan inhämta uppgifter om kredittagaren från Suomen Asiakastieto Oy:s 
kredituppgiftsregister vid genomförande av kreditprövningen. 

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. 
Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran 
är ovillig att ingå kreditavtalet med dig. 

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella 
tjänster 
Registrering och tillsynsmyndighet 
Nordnet Bank AB finsk filial
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Handelsregistret i Finland
FO-nummer: 2329589-2
Nordnet Bank AB 
Bolagsverket i Sverige
Org.nr: 516406-0021

Nordnet Bank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige, Box 7821, 
103 97 Stockholm, www.fi.se. Dessutom övervakas finska filialens förfaranden av 
Finansinspektionen i Finland, PL 103, 00101 Helsingfors, www.fiva.fi. 

Utnyttjande av ångerrätten 
Du har rätt att frånträda kreditavtalet genom att skicka ett meddelande om detta 
till Nordnet inom 14 dagar från den dag kreditavtalet ingicks, eller från den dag då 
du fått 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. 
Grunderna för bestämmandet av räntan meddelas i kreditavtalet. 

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 jämte ränta, 
vid hot om att ångerrätten annars upphör att gälla. 

Om du inte utnyttjar din rätt att frånträda avtalet inom ovan nämnda frist blir du 
bunden av avtalet.

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/ eller behörig domstol 
Tolkning och tillämpning av kreditavtalet skall ske i enlighet med finsk lag och tvist 
med anledning av avtalet kan avgöras av Helsingfors tingsrätt. En kredittagare 
som anses vara konsument har rätt att kräva att ärendet prövas i den allmänna 
underrätt, på ort i Finland, inom vars domkrets kredittagaren har sin hemvist.

Språkordning
Information och avtalsvillkor lämnas på finska och svenska. 

Nordnets portföljbelåning
Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation 

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför 
domstol 
Klagomål och ersättningsanspråk (reklamation) avseende krediten bör i första 
hand framföras till den kontaktperson eller enhet hos Nordnet som tillhandahållit 
krediten. Möjlighet finns också att kontakta klagomålsansvarig hos Nordnet.

Råd och vägledning kan erhållas från Försäkrings- och finansrådgivningen, 
www.fine.fi, tel. (09) 6850 120, samt från den kommunala konsumentrådgivningen.

Om du vill få ditt ärende prövat utanför Nordnet kan du vända dig till 
Banknämnden som fungerar i samband med Försäkrings- och finansrådgivningen 
(www.fine.fi,  Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors) eller till Konsumenttvistenämnden 
(www.kuluttajariita.fi, Tavastvägen 3, 00530 Helsingfors). Begäran om utlåtande 
ska göras skriftligen.


