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Namn (efternamn, förnamn) /Firma (fullständigt namn) Personbeteckning/FO-nr Telefon dagtid (inkl. riktnr)

Företag:  Nordnet Bank AB
Org. nr:  516406-0021
Adress:  PL 3510 FIN-00002 Helsingfors

Depå-/ kontonummer

Gatuadress, box eller motsvarande  Telefon kvällstid (inkl. riktnr)

Postnummer     Ort  Telefax (inkl. riktnr)  

 

(ifylles av Bolaget)Dag för 
ikraftträdande

Säkerhetstal 120 %

Låntagare
(Kunden)

E-postadress

Kundens
underskrift 

 

Bolagets
underskrift

Ort      Datum      

   

Nordnet Bank AB   Namnförtydligande

Ort      Datum      

 

Namnunderskrift    Namnförtydligande

För att ramavtal för värdepapperslån ska kunna beviljas krävs gällande förfogande-/belåningsavtal.

Nordnet Bank AB finsk filial Universitetsgatan 5 FIN-00100 Helsingfors Tel: +358 (0)20 198 5898 Fax: +358 (0)20 198 5899 
E-post: asiakaspalvelu@nordnet.fi www.nordnet.fi FO-nr: 2329589-2 Nordnet Bank AB SE 516406-0021 Säte: Stockholm

Allmänt

Mellan Nordnet Bank AB (Bolaget) och undertecknad kund (Kunden) träffas 
härmed Ramavtal för Värdepapperslån, enligt villkoren i denna handling samt 
enligt vid var tid gällande Allmänna villkor för Värdepapperslån. I och med 
underskrift av detta Ramavtal bekräftar Kunden att denne tagit del av och noga 
satt sig in i Ramavtalet och Allmänna villkor för Värdepapperslån. Detta Ramavtal 
skall, såvida inte annat särskilt angivits ovan under ”Dag för ikraftträdande”, 
tillämpas på samtliga Värdepapperslån som fr o m dagen för avtalets 
dagtecknande upptagits mellan parterna. (Detta Ramavtal ersätter därmed 
eventuellt tidigare mellan parterna träffat ramavtal av motsvarande slag, såvitt 
gäller Värdepapperslån som upptagits fr o m avtalets dagtecknande respektive i 
förekommande fall angiven ”Dag för ikraftträdande”.)

Säkerhet

Som säkerhet för fullgörandet av samtliga vid var tid gällande förpliktelser som 
åvilar Kunden enligt Ramavtalet, inbegripet av denne upptagna Värdepapperslån 
enligt Ramavtalet, pantförskriver Kunden härigenom till Bolaget all egendom 
innefattande samtliga värdepapper och andra rättigheter som vid var tid 
förvaras och/eller är förtecknade i Kundens ovanstående depå jämte samtliga 
penningmedel som vid var tid finns på ovanstående konto anslutet till depån. 
Avkastning av pant och andra rättigheter som grundas på panten omfattas också 
av pantförskrivningen och utgör pant. Närmare bestämmelser om ställande av 
säkerhet respektive ianspråktagande av säkerhet innefattande pantvillkor finns i 
Allmänna villkor för Värdepapperslån.
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