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Nordnet Bank AB finsk filial (”Nordnet”) är en filial till den svenska banken 
Nordnet Bank AB, vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva effektiv 
värdepappershandel över Internet och erbjuda ett komplett utbud av 
tjänster för handel och sparande i finansiella instrument samt därtill hörande 
banktjänster.

Nordnet Bank AB är ett helägt dotterbolag till Nordnet AB (publ). Nordnet Bank 
AB är ett bankaktiebolag som i enlighet med den svenska lagen (2004:297) om 
bank- och finansieringsrörelse har tillstånd att bedriva bankrörelse.
Vidare har Nordnet Bank AB tillstånd att bedriva värdepappersrörelse 
enligt 2 kap. 1 § p 1-7 i den svenska lagen om värdepappersmarknaden 
(2007:528) och pensionssparrörelse enligt den svenska lagen om individuellt 
pensionssparande (1993:931).

Nordnet Bank AB står under svenska Finansinspektionens tillsyn, www.fi.se. 
När det gäller övervakning av förfaranden står Nordnet Bank AB finsk filial 
dessutom under finska Finansinspektionens tillsyn, www.finanssivalvonta.fi.
För avtal om intradagsblankning gäller vid var tid gällande Allmänna villkor för 
intradagsblankning. Erbjudande att ingå avtal om intradagsblankning gäller tills 
vidare. För att inneha avtal om intradagsblankning utgår avgift i enlighet med 
vid var tid gällande prislista som framgår på www.nordnet.fi.

Till följd av blankning kan det tillkomma skatter och andra avgifter, för mer 
information se avsnitt F i Allmänna bestämmelser för depå/konto.

Allmän information om intradagsblankning
Med intradagsblankning avses försäljning av aktier som Kunden inte äger och 
som Kunden återköper under loppet av samma handelsdag. Kunden behöver 
uppfylla sina åtaganden enligt Allmänna villkor för intradagsblankning och 
avveckla sina positioner på rätt dag i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och 
vissa aspekter av kreditswappar (blankningsförordningen).

Nordnets rätt att uppta värdepapperslån och stänga blankningspositioner
Nordnet har rätt att, för Kundens räkning, omedelbart uppta värdepapperslån 
eller alternativt stänga Kundens blankningspositioner genom att köpa tillbaka 
aktier för de fall Nordnet finner det nödvändigt för att säkra efterlevnad av 
blankningsförordningen.

Riskinformation
Handel med värdepapper innebär alltid ett risktagande. Dina investerade 
pengar kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att du 
får tillbaka det investerade kapitalet. Tidigare värdeutveckling och avkastning 
ger inte någon säker vägledning i fråga om framtida utveckling och avkastning. 
I samband med blankning kan du förlora hela ditt investerade kapital eller mer 
om inte positionen stängs i rätt tid.

Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller tills vidare och kan sägas upp av Kunden eller Nordnet till 
omedelbart upphörande. Du har rätt att frånträda Nordnets avtal om 
intradagsblankning genom att skicka ett meddelande om detta till Nordnet 
inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks. Om du inte utnyttjar din rätt att 
frånträda avtalet inom ovan nämnda frist blir du bunden av avtalet. Någon 
ångerrätt föreligger inte för de enskilda avtal, tjänster, uttag, köp, betalningar, 
transaktioner, överföringar m.m. eller motsvarande som Nordnet på din 
begäran fullgjort innan du utövar din ångerrätt. För att kunna avsluta Nordnets 
avtal om intradagsblankning ska först eventuella utestående positioner 
avvecklas.

Förhandsinformation avseende 
avtal om intradagsblankning

Om du ångrar dig har Nordnet rätt till eventuell ersättning för den avtalade 
tjänsten för den tid du utnyttjat tjänsten och för kostnader fram till dess du 
utnyttjat din ångerrätt. För att utöva din ångerrätt ska du meddela Nordnet.

Tillämplig lag och behörig domstol
Finsk lag ska tillämpas på avtal om intradagsblankning. Tvist gällande detta 
avtal ska avgöras i allmän domstol, vilket alltid är Helsingfors tingsrätt som 
första instans när det gäller kund som inte är konsument.

Språk
Information från Nordnet och avtalsvillkor lämnas på finska och delvis på 
svenska.

Kundklagomål
Om du är missnöjd med hur tjänsten utförts är det viktigt att du kontaktar 
Nordnet och framför dina synpunkter. Klagomål och ersättningsanspråk 
(reklamation) ska omgående framföras till Nordnets klagomålsansvarige, se 
även punkt G.10 i Allmänna bestämmelser. Kontakta Nordnets kundtjänst. 
Nordnets målsättning är att lämna besked inom 14 dagar. Om utredning av 
ärendet kräver längre handläggningstid lämnas information om detta. Om du 
vill ha rådgivning eller är missnöjd med Nordnets beslut, kan du vända dig till 
Försäkrings- och finansrådgivningen. Du har också möjlighet att föra ärendet 
till konsumenttvistenämnden eller allmän domstol.
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