STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER
OM FORBRUKERKREDITT
1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittgiver

Kredittyter

Nordnet Bank NUF (heretter Nordnet)

Adresse

Postboks 302 Sentrum
0103 Oslo
03023

Telefonnummer
E-postadresse

Kundeservice@nordnet.no

Nettadresse

www.nordnet.no

2. Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper
Type kreditt

Kreditt med sikkerhet i verdipapirer

Samlet kredittbeløp

kr 2.000.000 *

Dette betyr taket eller de samlede summene som blir gjort

*Beløpet er et representativt eksempel for denne type kreditt.

tilgjengelig i henhold til kredittavtalen.
Kunden vil bli innvilget en øvre kredittgrense etter en
kredittvurdering basert på Kundens søknad. Hvor mye kunden
kan låne bestemmes av den sammenlagte belåningsverdien
av verdipapirbeholdningen på Kundens depot, oppad
begrenset til innvilget kreditgrensen.
Vilkår for utnyttelse av kreditten

Kreditten kan utnyttes helt eller delvis så snart Nordnet har

Dette betyr hvordan og når pengene vil kunne benyttes.

innvilget kredittsøknaden.

Kredittavtalens varighet

Kreditten er ikke tidsbestemt, og gjelder inntil videre.
Kunden har rett til å si opp kreditten med umiddelbar virkning.
Nordnet har rett til å si opp kredittavtalen med to måneders
oppsigelsestid.

Avdrag og eventuelt i hvilken rekkefølge avdragene vil bli

Kunden kan til enhver tid betale avdrag.

fordelt

Innbetalinger vil først dekke ubetalte avgifter og forfalte renter.
Resterende innbetaling vil utgjøre nedbetaling på kreditten.
Renter belastes Kundens depot siste dag i hver måned.
Dersom kreditten overstiger kredittgrensen, eller depotets
samlede belåningsverdi (såkalt overbelåning), har Kunden
plikt til å umiddelbart regulere depotet slik at overbelåning
opphører. Regulering av depotet kan skje ved å:
-

-

innbetale til depotet

-

overføre belåningsbare verdipapir til depotet

-

selge verdipapir i depotet

Det samlede beløpet som skal betales

kr 2.126.315

Dette betyr beløpet for lånt kapital pluss renter og eventuelle

* Beløpet er et eksempel som bygger på følgende vilkår:

kostnader knyttet til kreditten

Utnyttet kreditt pålydende kr 2.000.000 *
Nedbetalingstid: 1 år (jan-des), nedbetaling og rentebetaling
skjer ved utgangen av året.
Etableringskostnad: kr 0,Administrasjonskostnad: kr 0,Rente: 6,14%

Nødvendig sikkerhetsstillelse

En forutsetning for å benytte kreditten er at Kunden stiller

Dette er en beskrivelse av den sikkerheten som må stilles i

sikkerhet/pant i form av belåningsbare verdipapirer på

tilknytning til kredittavtalen.

Kundens depot.

3. Kredittens kostnader
Lånerenten eller eventuelt ulike lånerenter som får

6,14% p.a.

anvendelse på kredittavtalen

Lånerenten er variabel. Endringer i rentesatsene kan bare skje
i forbindelse med endringer i det generelle rentenivået,
kredittpolitiske vedtak, endringer i Nordnets lånekostnader
eller andre kostnadsøkninger som Nordnet ikke med
rimelighet kunne forutse da kredittavtalen ble inngått. Nordnet
vil meddele Kunden om renteendringen før endringen trer i
kraft.

Effektiv årlig rente (EÅR)

6,32% p.a.*

Dette er de samlede kostnadene uttrykt som en årlig

* Den effektive årlige renten bygger på følgende

prosentandel av det samlede kredittbeløpet.

forutsetninger:

Den effektive årlige renten er tatt med her for å gjøre det

Utnyttet kreditt pålydende kr 2.000.000 *

enklere å sammenligne ulike tilbud.

Nedbetalingstid: 1 år (jan-des), nedbetaling og rentebetaling
skjer ved utgangen av året.
Etableringskostnad: kr 0,Administrasjonskostnad: kr 0,Lånerente: 6,14%

Er det obligatorisk, for å oppnå kreditten eller for å oppnå
denne på de vilkår og betingelser som blir markedsført, å
- tegne en forsikringspolise som sikrer kreditten, eller

Nei

- inngå en annen kontrakt om tilleggstjenester?

Nei

Kostnader i tilfelle av for sene betalinger

Overbelåningsrente: 11,75%

Manglende betalinger kan få alvorlige følger (f.eks.

Dersom Kundens depot blir overbelånt, påløper

tvangssalg) og gjøre det vanskeligere å oppnå kreditt.

overbelåningsrente, i tillegg til ordinær lånerente, inntil

overbelåning opphører. Det vil også tilkomme et
overbelåningsgebyr pålydende kr 200,-.

4. Andre viktige rettslige aspekter
Angrerett

Ja

En rett til å gå fra kredittavtalen innenfor et tidsrom på 14
kalenderdager.
Tilbakebetaling før tiden

Kunden kan til enhver tid, helt eller delvis, tilbakebetale

Kreditten kan når som helst betales tilbake før tiden, fullt ut

kreditten uten ekstra kostnader.

eller delvis.
Informasjonssøk i en database

Ved søknad, og under kundeforholdet, kan Nordnet foreta en

Kredittyter må underrette forbrukeren umiddelbart og uten

kredittvurdering ved å innhente opplysninger fra et

omkostninger om resultatet av et informasjonssøk i en

kredittopplysningsbyrå. Kunden vil ved en slik vurdering alltid

database dersom en kredittsøknad blir avvist på grunnlag av

motta et gjenpartsbrev.

et slikt informasjonssøk. Dette får ikke anvendelse dersom det
er forbudt å gi slike opplysninger i henhold til Fellesskapets
regelverk eller dersom dette er i strid med målsettinger for
offentlig orden eller sikkerhet.
Rett til et utkast til kredittavtale

Kunden kan til enhver tid be om å få et eksemplar av

En rett til på anmodning og uten omkostninger å få et

gjeldende avtale vilkår.

eksemplar av utkastet til kredittavtale. Denne bestemmelsen
får ikke anvendelse dersom kredittyter på tidspunktet for
anmodningen ikke er villig til å gå videre med inngåelse av
kredittavtalen med forbrukeren.

5. Tilleggsopplysninger ved fjernsalg av finansielle tjenester
Registrering

Nordnet Bank NUF, Org.nr. 982 506 868

Tilsynsmyndighet

Finansinspektionen, box 7821, 10397 Stockholm, Sverige, og
Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo

Utøvelse av angreretten

Kunden har rett til å fragå avtalen i løpet av 14 dager fra den
dag kredittavtalen ble inngått, eller fra den dag da Kunden tar
del av avtalens vilkår og øvrig informasjon, i det tilfelle dette
skjer på et senere tidspunkt enn ved avtalens inngåelse.
Dersom Kunden ikke benytter sin angrerett innen ovennevnte
frist, blir Kunden bundet av avtalen.
Dersom Kunden etter å ha utnyttet innvilget kreditt, benytter
sin angrerett i angrerettsperioden, skal Kunden tilbakebetale
utnyttet kredittbeløp, samt renter frem til tilbakebetaling har

skjedd. Tilbakebetaling skal skje uten unødvendig forsinkelse,
og senest innen 30 kalenderdager etter at Kunden har sendt
melding om at Kunden vil fragå avtalen.
Klausuler om hvilken lovgivning og/eller domstol som er

Kredittavtalen reguleres av norsk lov.

relevant for kredittavtalen
Språkordning

Avtalevilkår utstedes på norsk. Nordnet vil i visse tilfeller
kommuniserer med Kunden på svensk.

Hvorvidt det foreligger og er tilgang til en utenrettslig klage-

Klager og reklamasjoner bør i første omgang fremsettes til

og erstatningsordning

den enhet eller den kontaktperson hos Nordnet som har
innvilget kreditten. Kunden kan også henvende seg til
Nordnets reklamasjonsansvarlig.
Dersom Kunden ønsker å prøve sin sak utenfor Nordnet, kan
Kunden henvende seg til Norges Fondsmeglerforbunds Etiske
råd, postboks 292 sentrum, 0103 Oslo, eller til
Finansklagenemnda, postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. En
klagen må foreligge skriftlig.

