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Nordnet Bank AB (Nordnet) är ett bankaktiebolag som har tillstånd att bedriva 
bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank-och finansieringsrörelse. 
Vidare har Nordnet bl.a. tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden och pensionssparrörelse enligt lagen 
(1993:931) om individuellt pensionssparande.

Nordnet är ett helägt dotterbolag till Nordnet AB (publ) som är noterat på 
Nasdaq Stockholm.

Nordnets huvudsakliga verksamhet är att bedriva effektiv värdepappershandel 
över internet och erbjuda ett komplett utbud av tjänster för handel och 
sparande i finansiella instrument.

Nordnet står under Finansinspektionens tillsyn, www.fi.se.

Om avtal om 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 Nordnets särskilda 
villkor för intradagslimit för att du som kund ska kunna använda tjänsten 
intradagslimit. 

Intradagslimit ger ett extra handelsutrymme i depån som uppgår till 100 
procent av det på varje handelsdag aktuella egna kapitalet i depån. Det 
extra handelsutrymmet är begränsat till det lägsta beloppet av outnyttjad 
kreditlimit och  3 miljoner SEK eller motsvarande belopp i NOK, DKK och 
EUR. Intradagslimit kan endast nyttjas på aktie- och fonddepå med godkänt 
kreditavtal. 

Riskinformation
Vid utnyttjande av belåning och särskilt vid intradagslimit är det viktigt att du 
som kund bevakar kursutvecklingen, så att du kan agera snabbt vid fallande 
kurser. I en fallande marknad är det viktigt att du kan bedöma din ekonomiska 
situation och därmed också undvika större förluster än vad du anser dig kunna 
bära. Det är inte tillåtet att vara överbelånad, vilket du är om belåningsvärdet 
inte längre täcker utnyttjad kredit. Vid bankdagens slut ansvarar kunden för 
att intradagslimiten inte utnyttjas över natten. Har under dagen utnyttjad 
intradagslimit ej reglerats vid slutet av dagen kommer den överbelåning och/
eller överskriden kreditlimit som kan uppstå till följd av detta att hanteras i 
enlighet med Nordnets vid var tid gällande rutiner avseende överbelåning/
överskriden kreditlimit. 

Handel med finansiella instrument 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.

Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller tills vidare. Avtalet kan sägas upp av Nordnet skriftligen till 
omedelbart upphörande. Kunden kan säga upp tjänsten inom sju dagar genom 
att kontakta Nordnets kundtjänst eller genom att inaktivera intradagslimit 
online i inloggat läge. 

Förhandsinformation avseende 
avtal om intradagslimit

Om Nordnet har sagt upp avtalet  kommer Nordnet att behandla en eventuell 
ny ansökan om intradagslimit tidigast sju bankdagar efter att det avtalet har 
sagts upp på grund av överbelåning/överskriden kreditlimit.

Om du ångrar dig
Du har rätt att frånträda Nordnets avtal om intradagslimit 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. 

Om du ångrar dig har Nordnet rätt till 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
Svensk lag ska tillämpas på avtal om intradagslimit. Tvist ska avgöras av 
Stockholms tingsrätt, så vitt avtalet inte gäller konsument, i första instans.

Språk
Information från Nordnet och avtalsvillkor lämnas 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.

Råd och vägledning kan erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, 
www.konsumentbankbyran.se, 020-0225800, samt från den kommunala 
konsumentvägledningen.

Om du vill få ditt ärende prövat utanför Nordnet kan du vända dig till Allmänna 
reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning på följande 
adress, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Anmälan måste vara skriftlig. 
För att nämnden ska pröva ärendet finns bl.a. vissa värde- och tidsgränser. 
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