NORDNET BANK NUF’S
Vilkår for renterabatt
1. GENERELT
Nordnet Bank NUF (heretter Selskapet) tilbyr, på betingelser angitt i disse vilkår
(heretter Vilkår), en rabatt i forhold til den rente som har blitt avtalt mellom Kunden
og Selskapet. Rabattens størrelse vil avhenge av hvor godt diversifisert kundens portefølje er, samt i hvilket omfang depotkontoens belåningsverdi utnyttes.
For å ha mulighet til å motta rabatt på avtalt rente, forutsettes det at Kunden har
inngått en kredittavtale med Selskapet (heretter Kredittavtalen), hvor avtalt rabatt
mellom Kunden og Selskapet trekkes fra de standardrenter som til enhver tid fremgår
av prislisten på Selskapets hjemmeside. Det forutsettes også at Kunden har akseptert
disse Vilkår.
Kredittavtalen mellom Kunden og Selskapet vil, ved inngåelse av denne rabattavtalen,
fortsette å gjelde uforandret. Ved motstrid mellom Kredittavtalen og disse Vilkår, skal
bestemmelsene i Kredittavtalen gjelde, med mindre annet er særskilt avtalt. Kunden
forstår, og aksepterer, at disse Vilkår ikke innebærer en endring i den avtalte renten
mellom Selskapet og Kunden som fremkommer av Kredittavtalen. Disse Vilkår innebærer således at Kunden kun tilbys en viss rabatt på tidligere avtalt rente, forutsatt at
forutsetningene i Vilkårene er oppfylt.

2. ULIKE RABATTNIVÅ
Avhengig av hvorvidt og i hvilken grad Kundens depotkonto oppfyller betingelsene
i disse Vilkår, tilbyr Selskapet Kunden rabattnivå 1 eller rabattnivå 2, samlet omtalt
som «Rabatt», i forhold til den rente som fremkommer av Kredittavtalen. Rabatten
gis i forhold til Selskapets standardrenter, som sammen med aktuelle prosentsatser
for rabattnivå 1 og rabattnivå 2 for respektive kundekategori, til enhver tid finnes
tilgjengelig i prislisten på Selskapets hjemmeside.
For å oppnå høyest mulig rabatt (rabattnivå 1), må følgende vilkår være oppfylt:
•

Maksimalt 40 prosent av depotkontoens aktuelle belåningsverdi kan være
utnyttet,

•

depotkontoen får ikke inneholde korte posisjoner («shortposisjoner»), terminer
eller opsjoner, samt at

•

et enkelt finansielt instrument ikke får utgjøre mer enn 20 prosent av
depotkontoens markedsverdi, med mindre det finansielle instrumentet er
et fond (dog ikke ETF’er - børshandlede fond), som da kan utgjøre inntil 60
prosent av depotkontoens markedsverdi.

Selskapet fastsetter hvorvidt Kunden oppfyller kriteriene for Rabatt på Avstemmingstidspunktet med utgangspunkt i handelsdagen. Rabatt gis på den kreditt kunden
faktisk har på Avstemmingstidspunktet tilknyttet aktuelle depotkonto.
Ved å logge inn på din depotkonto på nordnet.no, vil du løpende få informasjon om
hvorvidt du oppfyller kriteriene for å motta Rabatt ved neste Avstemmingstidspunkt.
Du vil også få informasjon om du fikk Rabatt ved forrige Avstemmingstidspunkt.

4. DIVERSE
Finansielle instrumenters kursutvikling og justering av belåningsverdi, er
eksempler på faktorer som vil påvirke hvorvidt Kundens beholdning oppfyller
kriteriene for å motta Rabatt. Kunder som belåner sine depotkonti, oppfordres
derfor til å kontinuerlig overvåke kursutvikling og sammensetning av beholdningen på depotkontoen.

5. ENDRING AV VILKÅR, PROSENTSATS FOR RABATT OG
OPPSIGELSE
Selskapet forbeholder seg retten til å revurdere størrelsen på Rabatten, samt endre,
alternativt slutte med å tilby, Rabatt i henhold til disse Vilkår.
Opphør eller endring av disse Vilkår har virkning 30 dager etter at Selskapet har
meddelt Kunden om endringen i samsvar med hva som fremkommer av Allmenne
Bestemmelser for Depotkonto G.3. Endringer i prosentsatser for rabattnivåene til
ugunst for Kunden, har virkning 6 uker etter at Selskapet har meddelt Kunden slik
som nevnt i forestående punktum. Selskapet har for øvrig rett til når som helst, til
gunst for Kunden, å endre prosentsats for de ulike rabattnivåene.
Selskapet har rett til å endre belåningsgrader på finansielle instrumenter. Endring av
belåningsgrad vil som utgangspunkt varsles kunden i rimelig tid før endringen, med
mindre ekstraordinære selskaps- eller markedshendelser utenfor Selskapets kontroll
inntreffer.
Kunden kan si opp disse Vilkår ved å meddele Selskapet. Vilkårene vil
ved Kundens oppsigelse opphøre å gjelde etter at Selskapet har mottatt
meldingen.
I det tilfelle kundens Kredittavtale eller depotkontoavtale opphører, vil også disse
Vilkår automatisk opphøre.

For å oppnå rabattnivå 2, må følgende vilkår være oppfylt:

Oppsigelse eller endring av disse Vilkår kan innebære at Kundens Rabatt avtar eller
opphører helt, slik at den avtalte renten i henhold til Kredittavtalen fortsetter å gjelde
uten rabatt.

••

6. TVISTELØSNING

••
••

Maksimalt 60 prosent av depotkontoens aktuelle belåningsverdi kan være
utnyttet,
depotkontoen får ikke inneholde korte posisjoner («shortposisjoner»), terminer
eller opsjoner,
et enkelt finansielt instrument får ikke utgjøre mer enn 25 prosent av
depotkontoens markedsverdi, med mindre det finansielle instrumentet er et
fond (dog ikke ETF’er - børshandlede fond), som da kan utgjøre inntil 75 prosent
av depotkontoens markedsverdi.

Ved tvist, kan Kunden henvende seg til Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen,
0212 Oslo eller Norges Fondsmeglerforbunds Etiske råd, postboks 292 Sentrum, 0103
Oslo, for uttalelse.

7. LOV OG VERNETING
Disse Vilkår er underlagt norsk rett. Tvister som springer ut av disse Vilkår skal
avgjøres av norsk domstol.

3. FASTSETTELSE OG REVURDERING AV RABATT
Selskapets vurdering av hvorvidt Kundens beholdning på Kundens depotkonto
oppfyller kriteriene for å motta rabatt i henhold til disse Vilkår, skjer første gang kl.
22.15 den dag, dog ikke lørdag eller søndag, som Kunden godkjenner disse Vilkår. For
det tilfelle Kunden godkjenner Vilkårene etter kl. 22.15, skjer Selskapets vurdering av
om rabattvilkårene er oppfylt først nestkommende dag, som ikke er en lørdag eller en
søndag. Revurdering av retten til å motta renterabatt skjer deretter daglig, dog ikke
på lørdag eller søndag, ut fra Kundens beholdning på Kundens depotkonto kl. 22.30
(Avstemmingstidspunktet).
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Depotkontoens samlede belåningsverdi bestemmes av de til enhver tid gjeldende
belåningsgrader fastsatt for de finansielle instrumentene som oppbevares på depotkontoen. Belåningsgrader, som til enhver tid er gjeldende, fremkommer på Selskapets
hjemmeside. Faktorer som ligger til grunn for Selskapets fastsettelse av belåningsgrad,
kan for eksempel være det aktuelle finansielle instrumentets likviditet og volatilitet,
samt risikobildet for øvrig knyttet til det aktuelle instrumentet.

