
Vilkår for månedlig sparing i ETF’er

1. Allment 
Nordnet Bank NUF (heretter Foretaket) tilbyr sine Kunder månedlig sparing i 
ETF’er (heretter Tjenesten). På Foretakets hjemmeside finner du informasjon om 
hvordan du aktiverer og bruker Tjenesten.

For å kunne bruke Tjenesten kreves det at du har inngått en avtale om en 
Depot-/konto, en Investeringskonto Zero, en Nordnet IPA Link, eller en Nordnet 
IPS (heretter Konto) hos Foretaket. Som bruker av Tjenesten godkjenner du disse 
Vilkår for månedlig sparing i ETF’er (heretter Vilkårene), samt øvrige vilkår som 
du har akseptert ved opprettelse av Konto. Det vises i den sammenheng til (i) 
selve Kontoavtalen, (ii) Allmenne bestemmelser for depot-/konto, (iii) Allmenne 
vilkår for handel med finansielle instrumenter, og (iv) Retningslinjer for utførelse 
av ordre samt sammenslåing av og fordeling av ordre. Ved motstrid mellom 
Vilkårene og de øvrige forannevnte vilkår, har disse Vilkår forrang. Samtlige vilkår 
finnes tilgjengelig på Foretakets hjemmeside.

2. Spareplan
Innlogget på Kundens Konto på Foretakets hjemmeside kan Kunden aktivere 
Tjenesten ved å opprette en spareplan. Kundens spareplan vil være grunnlaget 
for den månedlige ordreleggingen som beskrives nedenfor. Spareplanen kan til 
enhver tid endres. Kunden må selv påse at en endring av spareplanen skjer før 
tidspunktet for nestkommende ordrelegging (se punkt 3).

Ved opprettelse av en spareplan vil Kunden kunne velge mellom et utvalg ETF’er 
som Foretaket til enhver tid tilbyr via Tjenesten. Foretaket kan til enhver tid endre 
utvalget av ETF’er, som igjen vil kunne påvirke Kundens spareplan. Det påligger 
Kunden å påse at de ETF’er som Kunden ønsker i sin spareplan, til enhver tid 
finnes med i utvalget av ETF’er som Tjenesten tilbyr.

Tjenesten stiller krav til et minste månedlig sparebeløp for å kunne registrere 
Kundens spareplan. Kravet til minste månedlige sparebeløp fremkommer på 
Foretakets hjemmeside. Dersom spareplanen inneholder flere ETF’er, skal 
Kunden fordele det månedlige beløpet som det skal handles for per ETF i 
prosent.

3. Ordrelegging
Tidspunktet for ordrelegging (heretter Handelsdagen) fremkommer av Kundens 
spareplan.

Innlogget på Foretakets hjemmeside blir Kundens ordre på Handelsdagen synlig 
under fliken “handle – mine ordre og handler”. For å sikre at en ordre basert på 
en ny/endret spareplan skal bli gjennomført, må Kunden registrerer ny/endret 
spareplan senest kl. 23.59 dagen før Handelsdagen. For å sikre at en ordre 
basert på en registrert/endret spareplan ikke skal bli gjennomført, må endringen 
eller slettingen av Kundens spareplan registreres senest kl. 23.59 dagen før 
Handelsdagen.

Ved ordrelegging vil Foretaket behandle samtlige Kunders ordre, basert på 
spareplaner vedrørende samme ETF på samme Handelsdag (den Sammenlagte 
Ordren), samlet og på like vilkår. Foretaket forbeholder seg retten til å legge 
den Sammenlagte Ordren, som en eller flere ordre ved ett eller flere tilfeller i 
løpet av Handelsdagen. Samtlige Kunder som handler samme ETF på samme 
Handelsdag kommer til å få samme snittkurs for sin ETF. Foretaket er ikke 
ansvarlig for hvilken kurs ETF’en handles for på Handelsdagen.

Inntreffer Handelsdagen på en dag da markedsplassen hvor den aktuelle 
ETF handels er stengt, kommer Foretaket til å kjøpe den aktuelle ETF’en 
første etterfølgende dag som markedsplassen holder åpent. Kunden gjøres 
oppmerksom på at ulike markedsplasser har ulike åpningstider.

Foretaket forbeholder seg retten til, uten forutgående melding til Kunden, å avstå 
fra å legge ordre angående en eller flere ETF’er som fremkommer av Kundens 
spareplan, dersom:
a)  den ETF som Kunden har registrert i sin spareplan ikke lenger er med i det  
 tilbud av ETF’er som Tjenesten tilbyr,
b)  den aktuelle ETF er handelsstoppet,
c)  det ikke finnes tilstrekkelig med likvide midler på Kundens konto (Foretaket  
 er ikke forpliktet til å gjennomføre månedlig sparing i henhold til spareplanen  
 dersom det ikke finnes tilstrekkelig med likvide midler på konto som dekker  
 hele beløpet i henhold til spareplanen),
d)  det oppstår ekstraordinære markedssvingninger eller en annen uforutsett   
 situasjon på markedet som gjør at Foretaket vurderer at det ligger i Kundens  
 interesse å ikke legge ordren, eller
e)  Foretaket mener at ordren ikke bør legges for å beskytte Kundens, andre   
 Kunders, Foretakets eller andres interesser.
f)  prisen på en av de aktuelle ETF’er som er registrert i Kundens spareplan er  
 så høy at det ikke går å handle en slik ETF, alene eller sammen med en av de  
 andre ETF’ene registrert i Kundens spareplan, uten at det registrerte   
 månedlige sparebeløpet overskrides.

Nordnet Bank NUF Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo Tlf: 23 33 30 23 Faks: 23 33 30 01
E-post: kundeservice@nordnet.no www.nordnet.no Org. nr. 982 503 868 Nordnet Bank AB SE516406-0021 Hovedkontor: Stockholm

Beløpet som Foretaket har avstått fra å investere vil stå tilgjengelig på Kundens 
konto. Kunden vil ikke motta melding om dette fra Foretaket, men det vil 
fremkomme for Kunden i det Kunden logger inn på sin Konto på Foretakets 
hjemmeside. 

Dersom Foretaket har utvist normal aktsomhet, er Foretaket ikke ansvarlig for 
skade som Kunden eller annen pådrar seg som følge av Foretakets rett til å avstå 
fra ordrelegging. Foretaket er ikke ansvarlig for indirekte skade med mindre den 
indirekte skaden skyldes at Foretaket har utvist grov uaktsomhet.

4. Utføring av ordre i henhold til registrert spareplan
Foretaket kommer på Handelsdagen til å legge ordre for på beste mulige måte å 
oppfylle forutsetningene i Kundens spareplan.

Foretaket vil tilstrebe å oppfylle Kundens prosentuelle fordeling mellom ulike 
ETF’er som Kunden har registrert i sin spareplan. Avhengig av kurser på ulike 
ETF’er og det registrerte månedlige sparebeløpet, kommer den prosentuelle 
fordelingen som har blitt angitt i Kundens spareplan ikke til å bli oppfylt fullt 
ut. Foretaket forbeholder seg derfor retten til å over- og underskride Kundens 
fastsatte prosentuelle fordeling mellom ulike ETF’er som handles for Kundens 
regning.

Foretaket kommer ikke til å kunne gjennomføre kjøp av ETF’er til det nøyaktige 
månedlige sparebeløpet som Kunden har registrert i sin spareplan. Foretaket 
vil tilstrebe å handle ETF’er på vegne av Kunden for et beløp som ligger så 
nær Kundens maksimale sparebeløp som mulig. Ved Foretakets ordrelegging 
i henhold til spareplanen må Foretaket ta høyde for ETF’ers kurssvingninger, 
samt eventuelle svingninger i valutakurs, for å unngå at det angitte maksimale 
månedlige sparebeløpet overskrides. Det beløp som ikke har blitt investert på 
Handelsdagen, blir stående på Kundens konto.

5. Begrensning av foretakets ansvar
I tillegg til de begrensninger av Foretakets ansvar som følger av disse Vilkår og 
øvrige vilkår, gjelder også ansvarsbegrensningene som angis nedenfor.

Det kan forekomme driftsavbrudd eller andre forstyrrelser i Kundens, Foretakets 
eller andres datasystem (soft- eller hardware), tele- eller elsystem som benyttes 
for å utføre Tjenesten, som igjen kan medføre at gjennomføringen av ordren 
registrert i spareplanen blir forsinket, ikke kan gjennomføres, eller ikke kan 
gjennomføres slik som forutsatt.

Dersom Foretaket har utvist normal aktsomhet, er Foretaket ikke ansvarlig for 
skade som Kunden eller annen pådrar seg som følge av ovennevnte feil eller 
forstyrrelser. Foretaket er ikke ansvarlig for indirekte skade med mindre den 
indirekte skaden skyldes at Foretaket har utvist grov uaktsomhet.

6. Endring av vilkår m.m.
Endringer i disse vilkår eller Foretakets avgifter skal tre i kraft overfor Kunden 
fra og med den trettiende kalenderdagen etter at Kunden, i henhold til hva som 
fremkommer av Allmenne bestemmelser fore depot-/konto, skal anses å ha 
mottatt en slik endring.

7. Oppsigelse
Kunden kan til enhver tid si opp Tjenesten ved å makulere sin spareplan som får 
virkning senest dagen etter at Spareplanen har blitt makulert.

Enhver av Foretaket og Kunden kan også si opp Tjenesten med effekt tretti 
kalenderdager etter at den ene parten har sendt motparten oppsigelse i henhold 
til enhver tid gjeldende Allmenne bestemmelser for depot-/konto.

8. Avgifter
Avgifter tilknyttet Tjenesten fremkommer av Foretakets hjemmeside og/eller den 
til enhver tid gjeldende prisliste.
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