Informasjon om innskuddsgarantiordningen og
investorbeskyttelsen Nordnet Bank NUF

INFORMASJON OM INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN IHT. NORSK LOV OM SIKRINGSORDNINGER FOR BANKER AV
6. DESEMBER 1996 (NR. 75) OG IHT. SVENSK LOV (1995:1571) OM INSKUDDSGARANTIORDNING.
Den norske innskuddsgarantiordningen innebærer at Bankenes Sikringsfond garanterer kundenes innskudd i alle norske banker. Også norske filialer
av banker som er hjemmehørende i en annen EØS-stat kan etter søknad omfattes av garantien. Nordnet har vært medlem i Bankenes Sikringsfond siden
26.03.07. Garantien gir erstatning opptil NOK 2.000.000,- per kunde og institusjon.
Den svenske innskuddsgarantiordningen innebærer at den svenske staten garanterer kundenes innskudd i alle banker, i verdipapirforetak som tar imot
kundemidler på konto og i kredittmarkedsforetak. Garantien gir erstatning opptil 100 000 Euro per kunde og institusjon, omregnet til svenske kroner etter
valutakursen på det tidspunkt retten til erstatning inntreffer.
Når har du krav på erstatning fra innskuddsgarantiordningen?

Dersom Nordnet begjæres konkurs, har du krav på erstatning for de likvide midler du har på din depotkonto och/eller sparkonto henhold til vedtak fra
svenske Riksgälden. Erstatningen tilsvarer innskuddsbeløpet samt påløpt rente frem til konkursavgjørelsen. Dersom en depotkonto er åpnet i to eller flere
personers navn, regnes hver person for seg. Garantien gir full erstatning opptil NOK 2.000.000,- per kunde.
Erstatning oppad begrenset til 100 000 Euro, betales i første omgang ut fra Riksgälden omregnet til svenske kroner ved bruk av valutakursen som gjelder
på tidspunktet da retten til erstatning inntreffer. Deretter dekker Bankenes Sikringsfond tap oppad begrenset til NOK 2.000.000. Den totale erstatningen til
hver enkelt kunde kan maksimalt beløpe seg til NOK 2.000.000.
Hva omfattes av innskuddsgarantiordningen?

Hos Nordnet omfatter innskuddsgarantiordningen de likvide midlene som finnes på depotkontoen.
Det gjøres oppmerksom på at den såkalte innskuddsgarantiordningen ikke omfatter forsikringsbransjen. Depoter hos Nordnet Pensjonsforsikring NUF faller
derfor ikke inn under disse bestemmelsene.
Hvem omfattes av innskuddsgarantiordningen?

Beskyttelsen gjelder alle kunder, både privatpersoner, bedrifter og andre juridiske personer.
Hva hender dersom Nordnet begjæres konkurs?

Dersom Nordnet begjæres konkurs, utbetaler Riksgälden erstatningen, uten at særskilt søknad må fremsettes, senest 20 dager etter konkursåpning eller fra
det tidspunkt som den svenske Finansinspektionen beslutter. Det norske sikringsfondet skal dekke tap på innskudd så snart som mulig og senest tre måneder etter at Finanstilsynet har kommet til at institusjonen ikke er i stand til å tilbakebetale innskudd, og banken er satt under offentlig administrasjon.

INFORMASJON OM INVESTORBESKYTTELSE IHT. SVENSK LOV (1999:158) OM INVESTORBESKYTTELSE
Den svenske investorbeskyttelsen innebærer at staten beskytter kundenes verdipapirer ved transaksjoner eller når slike papirer forvares i depot hos bank
eller verdipapirforetak. Beskyttelsen gir erstatning opptil SEK 250 000,- per kunde og institusjon.
Når har du krav på erstatning fra investorbeskyttelsen?

Nordnet plikter å holde verdipapirer som forvares på kunders depotkontoer atskilt fra sine egne aktiva. Det innebærer at verdipapirene dine normalt ikke
påvirkes dersom Nordnet blir begjært konkurs, ettersom du har krav på å få ut hele verdipapirbeholdningen din i konkursen.

Hva omfattes av investorbeskyttelsen?

Investorbeskyttelsen omfatter finansinstrumenter (verdipapirer), og dekker dermed bl.a. aksjer, obligasjoner, konvertible gjeldsbrev samt ulike typer derivater som opsjoner og terminer
Hvem omfattes av investorbeskyttelsen?

Beskyttelsen gjelder alle kunder, både privatpersoner, bedrifter og andre juridiske personer.
Hva gjør jeg dersom Nordnet begjæres konkurs?

Dersom Nordnet skulle gå konkurs, vil nærmere informasjon bli gitt av Riksgälden og konkursforvalteren om muligheten til å få erstatning fra investorbeskyttelsen. Du må fremsette ditt krav om erstatning fra investorbeskyttelsen til Riksgälden senest ett år etter konkursavgjørelsen. Erstatningen utbetales av
Riksgälden senest to uker etter at Riksgälden har tatt endelig stilling til erstatningskravet ditt.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Ytterligere informasjon henvises det til Riksgäldens hjemmeside www.riksgalden.se. Informasjonen finnes på svensk og engelsk. Mer informasjon om
Bankenes Sikringsfond finnes på www.bankenessikringsfond.no.
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Bare hvis Nordnet ved konkurs ikke kan utlevere eiendommen din, f.eks. dersom det etter konkursen ikke er mulig å avgjøre hvilke aktiva som tilhører
deg og hvilke som tilhører Nordnet, har du krav på erstatning fra investorbeskyttelsen. Erstatningen beregnes da ut fra den markedsverdien de aktuelle
verdipapirene hadde på konkurstidspunktet. Dersom en depotkonto er åpnet i to eller flere personers navn, regnes hver person for seg. Beskyttelsen gir da
erstatning for tapte verdipapirer opptil en verdi av SEK 250 000,- per kunde.

