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Nordnet Bank AB finsk filial
Villkor för Superlånegenskapen

1. Allmänt
Nordnet Bank AB finsk filial (Bolaget) erbjuder under i dessa villkor (Villkoren) 
angivna förutsättningar en rabatt i förhållande till den räntesats som avtalats 
mellan Kunden och Nordnet. Storleken på rabatten beror på hur väldiversifierad 
Kundens depå är och i vilken utsträckning depåns belåningsvärde utnyttjats. 
Med belåningsgrad avses hur stor andel i procent av ett finansiellt instruments 
marknadsvärde som kan belånas (Belåningsgrad). Med godkänt finansiellt 
instrument avses finansiella instrument som har en Belåningsgrad som är högre än 
noll (Godkänt finansiellt instrument).

För att få möjlighet att erhålla rabatt krävs att Kunden har ingått ett kreditavtal med 
Bolaget (Kreditavtalet), att den mellan Kunden och Bolaget avtalade räntesatsen 
följer de standardräntor som vid var tid finns att tillgå i prislistan på Bolagets 
webbsida samt att Kunden accepterat dessa Villkor. 

Det mellan Kunden och Bolaget ingångna Kreditavtalet fortsätter att gälla 
oförändrat och för det fall det skulle föreligga motstridigheter mellan innehållet i 
Kreditavtalet och dessa Villkor ska bestämmelserna i Kreditavtalet äga företräde 
om annat inte särskilt avtalats. Kunden är medveten om och accepterar att dessa 
Villkor inte innebär att det sker någon förändring avseende den räntesats som 
avtalats mellan Bolaget och Kunden enligt Kreditavtalet och att dessa Villkor 
endast innebär att Kunden erbjuds viss rabatt på den avtalade räntesatsen 
förutsatt att i dessa Villkor angivna kriterier är uppfyllda. 

2. Superlånegenskapens olika räntenivåer efter erhållande av rabatt
Beroende på om, och i vilken utsträckning, Kundens depå uppfyller i dessa Villkor 
angivna kriterier erbjuder Bolaget Kunden rabatt enligt Guldnivån eller Silvernivån 
(nedan tillsammans “Rabatt”) i förhållande till den avtalade räntesatsen enligt 
Kreditavtalet. Vid var tid gällande räntesatser för Guld- och Silvernivån finns att 
tillgå på Bolagets webbplats. 

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att erhålla högsta möjliga 
rabatt (Guldnivå):
• maximalt 20 procent av depåns sammanlagda aktuella belåningsvärde  
 angående Godkända finansiella instrument får vara utnyttjat;
• depån får inte innehålla blankade positioner, terminer eller optioner; samt att
• inget enskilt Godkänt finansiellt instrument får utgöra mer än 20 procent  
 av det totala marknadsvärdet för Godkända finansiella instrument i depån,  
 men om det Godkända finansiella instrumentet är en värdepappersfond eller  
 specialfond (ej börshandlad fond) får det utgöra maximalt 60 procent av det  
 totala marknadsvärdet för Godkända finansiella instrument i depån. 

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att erhålla Silvernivå:
• maximalt 60 procent av depåns sammanlagda aktuella belåningsvärde  
 angående Godkända finansiella instrument får vara utnyttjat;
• depån får inte innehålla blankade positioner, terminer eller optioner; samt att
• inget enskilt Godkänt finansiellt instrument får utgöra mer än 25 procent  
 av det totala marknadsvärdet för Godkända finansiella instrument i depån,  
 men om  det Godkända finansiella instrumentet är en värdepappersfond eller  
 specialfond (ej börshandlad fond)  får det utgöra maximalt 75 procent av det  
 totala marknadsvärdet för Godkända finansiella instrument i depån 

Depåns totala belåningsvärde beror på vid var tid gällande marknadsvärde, 
Belåningsgrad för de finansiella instrument som är förtecknade i depån, samt 
depåns diversifiering. Vid var tid gällande belåningsvärde för finansiella instrument 
finns tillgänglig på Bolagets hemsida. Exempel på faktorer som ligger till grund för 
Bolagets fastställande av Belåningsgrader är det aktuella finansiella instrumentets 
likviditet och volatilitet samt övriga riskbild. 

3. Fastställande och omprövning av förutsättningarna för Superlånegenkapen 
Prövning av om Kundens depå uppfyller kriterierna för erhållande av Rabatt sker 
första gången den dag, dock ej lördag eller söndag, som Kunden senast klockan 
23.15 godkänt dessa Villkor. För det fall Villkoren godkänts efter kl. 23.15 görs 
prövningen första gången nästkommande dag som inte är en lördag eller söndag. 
Rätten till Rabatt prövas dagligen, dock ej lördag eller söndag, utifrån innehavet på 
depån klockan 23.30 (Avstämningstidpunkten).  
 

Bolaget fastställer huruvida Kunden uppfyller kriterierna för Rabatt på 
Avstämningstidpunkten med utgångspunkt i handelsdagen. Rabatt ges på den 
kredit Kunden faktiskt utnyttjar vid Avstämningstidpunkten och som är knuten till 
aktuell depå. 

Kunden får i inloggat läge löpande information om huruvida Kunden uppfyller 
kriterierna för att motta Rabatt vid nästa Avstämningstidpunkt. Kunden får också 
information om eventuell Rabatt vid den senaste Avstämningstidpunkten.

4. Övrigt 
Bland annat kursutveckling och justeringar i Belåningsgrader påverkar i vilken 
utsträckning Kundens depå uppfyller kriterierna för erhållande av Rabatt. Kunder 
som belånar sin depå uppmanas därför att kontinuerligt bevaka kursutvecklingen 
och sammansättningen av tillgångarna på Kundens depå.

5. Ändring av dessa villkor, Superlånegenskapens procentsatser 
och uppsägning 
Bolaget förbehåller sig rätten att ompröva och ändra Superlånegenskapens villkor, 
eller helt upphöra med att erbjuda Superlånegenskapen enligt dessa villkor.  

Uppsägning respektive ändring av dessa Villkor eller procentsatserna för Rabatt till 
nackdel för Kunden har verkan mot Kund från och med 30 kalenderdagen efter det 
att Kunden, enligt vad som föreskrivs om meddelande i Allmänna bestämmelser 
för depå/konto, ska anses ha mottagit meddelande om ändringen. Bolaget äger 
dock rätt att när som helst ändra procentsatserna för Rabatt till fördel för Kunden. 

Bolaget äger rätt att självständigt justera respektive Belåningsgrad. Eventuella 
ändringar av Belåningsgrader meddelas som huvudregel Kunden i förväg såvida 
inte extraordinära bolags- eller marknadshändelser inträffar utanför Bolagets 
kontroll. 

Kunden kan vid var tid säga upp dessa Villkor. Uppsägning ska ske genom att 
meddela Bolaget via ”mina avtal och abonnemang” som är tillgängligt i inloggat 
läge, genom skriftligt meddelande till Bolaget via Bolagets meddelandecentral 
eller via brev.  

För det fall Kundens Kreditavtal eller depå/kontoavtal upphör att gälla så upphör 
också automatiskt dessa Villkor att gälla. 

Uppsägning respektive ändringar av dessa Villkor kan innebära att Kundens 
Rabatt minskar eller helt försvinner varvid den avtalade räntesatsen enligt 
Kreditavtalet fortsätter att gälla utan Rabatt. 

6. Tvisteprövning utanför domstol
Vid tvist med Bolaget har Kredittagaren möjlighet att vända sig till Försäkrings- 
och finansrådgivningen (Försäkrings- och finansrådgivningen, Porkalagatan 1, 
00180 Helsingfors). 

7. Tillämplig lag
Tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska ske enligt finsk rätt och tvist i 
anledning härav ska avgöras i Helsingfors tingsrätt, ifall inte annat följer av 
tvingande konsumentskyddslagstiftning. 


