Allmänna bestämmelser för intradagslimit

Utöver vad som gäller för kredit enligt Kreditavtal, Ramavtal för
värdepapperslån, Allmänna bestämmelser för depå/konto samt Allmänna
villkor för handel med finansiella instru¬ment, gäller följande villkor för att
använda tjänsten intradagslimit hos Nordnet Bank AB (”Bolaget”).
Intradagslimit kan endast nyttjas på aktie- och fonddepå med godkänt
kreditavtal och tjänsten är kostnadsfri.
1. Parter
Bolaget förbehåller sig rätten att inte godkänna undertecknad
depåinnehavares (Kunden) ansökan om avtal om intradagslimit. Vid Bolagets
godkännande av Kundens ansökan träffas avtal om intradagslimit enligt dessa
allmänna bestämmelser för intradagslimit i vid var tid gällande lydelse. Avtal om
intradagslimit gäller tills vidare, förutsatt att Kunden har ett godkänt kreditavtal.
2. Handelsutrymme
Tjänsten intradagslimit ger ett extra handelsutrymme i aktie- och fonddepån
som uppgår till 100 procent av det på varje bankdag aktuella egna kapitalet
i depån. Det extra handelsutrymmet är begränsat till det lägsta beloppet av
outnyttjad kreditlimit och högst tre miljoner SEK eller motsvarande belopp i
NOK, DKK och EUR.
3. Överbelåning
Det åligger Kunden att säkerställa att nyttjad intradagslimit regleras innan
bankdagens slut. Om Kunden inte har reglerat intradagslimiten vid bankdagens
slut är det Kundens ansvar att tillse att den utnyttjade krediten inte överstiger
det sammanlagda belåningsvärdet på tillgångarna i depån eller kreditlimiten
enligt Kreditavtal på Kundens depå/konto. Bestämmelser om överbelåning
och Bolagets rätt att försälja pantsatta finansiella instrument återfinns i
Kreditavtalet och i Bolagets Allmänna bestämmelser för depå/konto.

6. Meddelanden m.m.
Bestämmelser om meddelanden m.m. återfinns i Allmänna bestämmelser för
depå/konto, punkt G.3.
7. Begränsning av Bolagets ansvar
Bolagets ansvar regleras i enlighet med Bolagets Allmänna bestämmelser för
depå-/konto.
8. Ändring av dessa villkor och avgifter
Ändringar av dessa villkor för intradagslimit eller Bolagets avgifter ska ha
verkan gentemot Kunden två månader efter det att Kunden enligt punkt G.3 i
Allmänna bestämmelser för depå/konto ska anses ha mottagit meddelandet,
eller vid den tidpunkt som följer av myndighetsbeslut, domstolsbeslut eller
lag. Om Kunden inte godtar ändringen har Kunden rätt att säga upp avtal om
intradagslimit. En ändring som generellt kan anses vara obetydlig för Kunden
får genomföras utan att Kunden informerats om detta särskilt.
9. Tillämplig lag och tvistlösning
Tolkning och tillämpning av dessa villkor för intradagslimit ska ske enligt svensk
rätt. Tvist med anledning av avtalet ska prövas i allmän domstol, vilket för Kund
som inte är konsument alltid ska vara Stockholms tingsrätt som första instans.
10. Förhållande mellan avtal om intradagslimit och övriga avtal
Vad som anges i avtal om intradagslimit ska avseende intradagslimiten äga
företräde framför mellan parterna träffat avtal om depå/konto med tillhörande
Allmänna bestämmelser och Kreditavtal.

4. Avgifter och ränta
Tjänsten intradagslimit är kostnadsfri. Om tjänsten intradagslimit utnyttjas
under en bankdag beräknas ingen ränta för kreditutnyttjandet. Om tjänsten
intradagslimit utnyttjas efter bankdagens slut kommer ränta att debiteras
för kreditutnyttjandet i enlighet med Kreditavtalet och de vid var till gällande
räntevillkoren. För det fall Kunden brister i att reglera eventuell överbelåning
och/eller om kreditutnyttjandet överstiger kreditlimiten har Nordnet rätt
att ta ut en avgift vid eventuell tvångsförsäljning samt överbelåningsränta
enligt Kreditavtalet. Om tjänsten intradagslimit avslutas på grund av
överbelåning eller överskriden kreditlimit har Nordnet rätt att ta ut en avgift
för detta. Information om aktuella avgifter för tvångsförsäljning och avslut av
intradagslimit finns på Bolagets hemsida www.nordnet.se.
5. Uppsägning
Bolaget kan säga upp avtal om intradagslimit skriftligen till omedelbart
upphörande efter det att Kunden enligt punkten G.3 Allmänna bestämmelser
för depå/konto ska anses ha fått meddelandet.
Kunden kan säga upp avtal om intradagslimit via telefon och på de sätt
som framgår enligt G.3 Allmänna bestämmelser för depå/konto (dvs. via
Bolagets meddelandecentral eller genom att skicka brev) till upphörande
senast 7 kalenderdagar efter det att Bolaget enligt samma punkt ska anses
ha fått meddelandet. Kunden kan även avsluta tjänsten genom att inaktivera
intradagslimit online i inloggat läge.
Vid avtal om intradagslimits upphörande ska parterna genast reglera samtliga
sina skyldigheter enligt avtalet. Avtal om intradagslimit gäller dock i tillämpliga
delar till dess att part fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot motparten.
Om Bolaget har sagt upp avtal om intradagslimit på grund av överbelåning
och/eller överskriden kreditlimit kommer Nordnet att behandla en ny ansökan
från Kunden om att ingå avtal om intradagslimit tidigast sju bankdagar efter det
att intradagslimiten har avslutats.
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