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Informasjon om Nordnet Bank NUF:
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Postboks 302 Sentrum
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Org.nr: 982 503 868
Tlf: 03023 (+47 23 33 30 23)
Faks: + 47 23 33 30 01
E-post: kundeservice@nordnet.no
www.nordnet.no
Nordnet Bank NUF er en filial av den svenske banken Nordnet Bank AB,
hvis hovedsakelige virksomhet er å drive effektiv verdipapirhandel over
internett, samt tilby tjenester for handel og sparing i finansielle
instrumenter.
Nordnet Bank AB er eid av det svenske selskapets Nordnet AB. For mer
informasjon om Nordnet-konsernet, se nordnetab.com.
Nordnet er et bankaksjeselskap som med hjemmel i den svenske loven
om bank- og finansieringsvirksomhet har konsesjon til å drive
bankvirksomhet. Videre har Nordnet konsesjon til å drive
verdipapirvirksomhet med hjemmel i den svenske loven om
verdipapirmarkedet. Konsesjonene omfatter;
1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med
ett eller flere finansielle instrumenter,
2. utførelse av ordre på vegne av kunde,
3. omsetning av finansielle instrumenter for egen regning,
4. aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter
på individuell basis og etter investors fullmakt,
5. investeringsrådgivning, og
6. plassering av offentlige tilbud, plassering av emisjoner, samt
garantistillelse for fulltegning av emisjoner eller tilbud om kjøp av
finansielle instrumenter,
Nordnet Bank AB står under tilsyn av den svenske Finansinspektionen.
Nordnet Bank NUF står dessuten delvis under tilsyn av Finanstilsynet.
Finanstilsynet
Postboks 1187
0107 Oslo
Besøksadresse: Revierstredet. 3

Finansinspektionen
Sentrum Box 7821
S-103 97 STOCKHOLM
Besøksadresse: Brunnsgatan 3

Aksjesparekonto
En aksjesparekonto er en spareordning som kan opprettes av
privatpersoner. Innskudd på en aksjesparekonto kan benyttes til å
investere i børsnoterte aksjer og børsnoterte egenkapitalbevis i selskap
hjemmehørende i land innenfor EØS, og andeler i verdipapirfond med
mer enn 80 prosent aksjeandel ved inntektsårets begynnelse
hjemmehørende i land innenfor EØS. Det mottas ikke innskuddsrente på
kontantbeholdningen innestående på en aksjesparekonto. Ved å logge
inn på nordnet.no får du daglig informasjon om din aksjesparekonto i
form av beholdningsoversikt, kursinformasjon m.m.
Avtale om Aksjesparekonto med tilhørende depot/kontoavtale m.m.
Ved inngåelse av en avtale om aksjesparekonto hos Nordnet, opprettes
samtidig en tilknyttet depot/konto. På den tilknyttede depot/kontoen
oppbevares kontante midler. Finansielle instrumenter oppbevares i VPS
eller på forvalterkonto i Foretakets navn. Som følge av dette vil vilkår for
depot/konto gjelde for en aksjesparekonto så langt de passer.
Avtalen om Aksjesparekonto gjelder inntil videre og kan til enhver tid
sies opp.

Handel med finansielle instrumenter
For transaksjoner som foretas av Nordnet for kundens regning gjøres
det tilgjengelig en elektronisk sluttseddel. Regnskap for depot og
tilknyttede konti gis daglig via Nordnets hjemmeside.
Handel med finansielle instrumenter innebærer alltid en risiko. Dine
investeringer kan så vel øke som minske i verdi og det finnes ingen
garanti for at du får tilbake investert kapital. Tidligere verdiutvikling
og avkastning gir ikke noen sikre indikasjoner når det gjelder fremtidig
utvikling og avkastning. For mer informasjon, se Informasjon om
egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter som finnes på
www.nordnet.no/skjemaer.
Beskatning av aksjesparekonto
Gevinst ved realisasjon av aksjer, egenkapitalbevis og fondsandeler
innestående på en aksjesparekonto, er fritatt for skatt. Tilsvarende
er tap ved realisasjon på en aksjesparekonto ikke fradragsberettiget. Beskatning skjer først ved uttak fra kontoen eller ved kontoens
avslutning. Uttak som overstiger innskudd tillagt skjerming anses som
skattepliktig inntekt. Fradrag i skattepliktig inntekt for eventuelt tap
kan først kreves ved opphør av kontoen, forutsatt at innestående på
aksjesparekontoen på opphørstidspunktet er lavere enn samlet innskudd
på kontoen.
Utbytte som knytter seg til aksjer, egenkapitalbevis og andeler på en
aksjesparekonto skattlegges på vanlig måte hos kontohaver. Utbytte
som går inn på kontoen regnes som innskudd på aksjesparekontoen.
Innestående på en aksjesparekonto formuesbeskattes på samme måte
som aksjer, egenkapitalbevis og andeler som eies utenfor ordningen.
For mer informasjon om beskatning av aksjesparekonto, se nordnet.no
eller skatteetaten.no.
Kostnader og avgifter
Kostnader og avgifter ved Aksjesparekonto fremkommer av Nordnets til
enhver tids gjeldende prisliste på nordnet.no. Hvordan avgiftene betales
og måten å utføre dette på fremgår av punkt G.2 i Allmenne
bestemmelser for depot/konto.
Interessekonflikter
Iblant kan det oppstå interessekonflikter mellom kunder og Nordnet eller
mellom forskjellige kunder. For å unngå eller håndtere interessekonflikter
har Nordnet blant annet utarbeidet interne instrukser og etiske
retningslinjer. I disse retningslinjene beskrives de potensielle
interessekonfliktene som er identifisert og hvordan de skal håndteres
eller unngås for å hindre at kundenes interesser påvirkes negativt.
For å unngå at kundeopplysninger spres til andre enheter enn de som
tar hånd om en bestemt kunde, opprettholdes det klare grenser mellom
avdelinger der følsomme kundeopplysninger forekommer. Ingen
medarbeider skal utføre alle trinn i en transaksjonskjede, herunder
påfølgende kontroll, på egen hånd. Ingen medarbeider skal ta hånd
om transaksjoner der medarbeideren eller en nærstående person har
interesser som kan føre til en interessekonflikt.
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Garantiordning
Kontante midler føres som innskudd på depot/konto tilknyttet
aksjesparekontoen, og omfattes av både den svenske statlige
innskuddsgarantien i henhold til svensk lov om innsettingsgaranti
(1995:1571), samt av Bankenes Sikringsfond, jf lov om finansforetak
og finanskonsern av 10. april 2015 nr. 17. Primært administreres
garantiordningen av svenske Riksgjelden som erstatter inntil 100 000,Euro, mens det overskytende oppad begrenset til NOK 2 000 000,dekkes av Bankenes sikringsfond. For mer informasjon se punkt G.8
i Allmenne bestemmelser for depot/konto og Informasjon om
innskuddsgarantiordningen og investorbeskyttelsen på
www.nordnet.no/skjema.
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Nordnet skal i all sin virksomhet kun handle i kundens interesse, og
opptre ærlig, rettferdig og profesjonelt. Alle kunder skal behandles likt.
Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling som ikke er rimelig og
objektivt begrunnet.
Nordnet har inngått samarbeidsavtaler om formidling av fondsandeler
og andre finansielle instrumenter, og Nordnet mottar godtgjørelse for
formidlingen av disse. Godtgjørelsen påvirker ikke hvordan Nordnet
formidler eller markedsfører disse finansielle instrumentene. Mer
informasjon om godtgjørelser finner du i Nordnets prisliste.
Mer informasjon om Nordnets håndtering av interessekonflikter kan fås
på forespørsel.
Språk og metoder for kommunikasjon
Vilkår og informasjon om Nordnets tjenester foreligger på norsk. I
avtaleperioden vil Nordnet kommunisere med kunden på norsk. Det
gjøres oppmerksom på at noe kommunikasjon vil kunne foregå på svensk.
Kommunikasjon mellom kunden og Nordnet på kundens initiativ vil kunne
skje via Nordnets meldingstjeneste innlogget på nordnet.no, telefon og
i visse tilfeller via telefaks. Oppdrag om kjøp eller salg av verdipapirer
kan gis ved at kunden fyller ut og sender inn ordre via Nordnets
handelssystem alternativt via telefon. Nordnet kan, avhengig av
omstendighetene, kommunisere med kunden via Internet, telefaks, telex,
SWIFT eller annen elektronisk kommunikasjon. I visse tilfeller
kommuniserer Nordnet også via post.

Angrerett
Dersom du angrer deg har du rett til å si opp denne ASK-avtalen innen
14 dager regnet fra den dagen du inngikk avtalen. Angreretten gjelder
kun innledende ASK-avtale og ikke de enkelte avtaler, tjenester, uttak,
kjøp, betalinger, transaksjoner, overføringer m.m. eller tilsvarende, som
er utført under avtaleperioden. Noen angrerett foreligger heller ikke
for de enkelte avtaler, tjenester, uttak, kjøp, betalinger, transaksjoner,
overføringer m.m. eller tilsvarende som Nordnet har fullført på din
begjæring før du benytter din angrerett.
For å kunne avslutte Nordnets ASK-avtale, må først eventuelle
verdipapirer selges eller overføres til en annen tilbyder. For mer
informasjon, se Allmenne bestemmelser for depot/kontoavtale punkt G
12. Det samme gjelder for innskudd på konto tilknyttet aksjesparekonto.
Dersom du angrer deg har Nordnet rett til erstatning for den avtalte
tjenesten for den tiden du har benyttet tjenesten og for kostnader frem
til du benyttet din angrerett.
For å utøve din angrerett må du benytte angrerettsskjema.
Ut over dette har du rett til å si opp aksjesparekonto i henhold til punkt
G.12 i Allmenne bestemmelser for depot/konto. Når det gjelder Nordnets
rett til å si opp aksjesparekonto før tiden, henvises til samme punkt i
Allmenne bestemmelser for depot/konto.

Reklamasjoner
Dersom du er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, er det
viktig at du kontakter Nordnet og fremfører dine synspunkter. Klager
og erstatningskrav (reklamasjoner) må omgående fremføres til Nordnets
reklamasjonsansvarlig, ved å kontakte Nordnets kundetjeneste. Se også
punkt G.9 i Allmenne bestemmelser for depot/kontoavtale. Nordnets
målsetning er å besvare reklamasjoner innen 14 dager. Eventuelle
tvister med Nordnet kan meldes til Finansklagenemnda eller til Norges
Fondsmeglerforbunds Etisk Råd. Avtalen er underlagt norsk rett med
verneting i Norge.
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