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Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten, ring 010 583 30 00 så hjälper vi dig!

Underrättelse om pantsättning av
kapitalförsäkring

Namn (efternamn, tilltalsnamn)

Gatuadress, box eller motsvarande

Postnummer Ort 

Kontaktperson (vid företaget) Direkttelefon dagtid (inkl.riktnr)

Personnr / Samordningsnr / Org.nr.Försäkrings-
tagare

Depånr Kreditkonto (ifylles av Nordnet)

Försäkringsnr (ifylles av Nordnet)
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Försäkrings-
givare

Land (utom Sverige) / Driftställe

Nordnet Pensionsförsäkring AB   Box 30068   SE-104 25 Stockholm   Tel: 010 583 30 00   Fax: 010 583 30 67
E-mail: pension@nordnet.se   www.nordnet.se   Org. nr. 516406-0286   Innehar F-skattsedel   Styrelsens säte: Stockholm 

Depånr Kapitalförsäkring

Folkbokföringsadress / Aviseringsadress, om annan än ovan

Medborgarskap (utom svenskt) 

E-postadress

Direkttelefon dagtid (inkl.riktnr)

Telefax (inkl.riktnr)

Skatterättslig hemvist (om annan än Sverige) Telefon kvällstid (inkl.riktnr)

Nordnet Pensionsförsäkring AB, Box 30068, 104 25 Stockholm, Org nr. 516406-0286.

Panthavare
Nordnet Bank AB, Box 30099, 104 25 Stockholm, Org nr. 516406-0021.

Med denna handling underrättas Nordnet Pensionsförsäkring AB om att ovan angiven Kapitalförsäkring, samt även försäkringstagarens eventuella framtida 
kapitalförsäkringar hos Nordnet Pensionsförsäkring AB, har pantsatts som säkerhet för fordran som Nordnet Bank AB har på försäkringstagaren.

Vid pantsättning av Kapitalförsäkring blir försäkringstagarens dispositionsrätt över försäkringen begränsad på grund av att Nordnet Bank AB i första hand har 
rätt till sin fordran. Försäkringstagaren förbinder sig att inte återköpa, göra uttag eller på annat sätt förändra försäkringen utan medgivande från Nordnet Bank 
AB. Kunden har dock en oförändrad rätt att handla på Kapitalförsäkringsdepån.

Ort och datum  

Namnunderskrift / Firmatecknare och namnförtydligande

Försäkrings-
tagarens
underskrift

Ort och datum  

Namnunderskrift / Firmatecknare och namnförtydligande

Underskrift vid 
fler än en 
firmatecknare

Ort och datum  

Namnunderskrift / Firmatecknare och namnförtydligande

Panthavarens
underskrift

Pantsättningen är registrerad hos Nordnet Pensionsförsäkring AB.  

Ort och datum   Nordnet Pensionsförsäkring AB

Bekräftelse

Blanketten skickas till Nordnet Bank AB, Kreditavdelningen, Frisvar, 104 25 Stockholm



Ansökan om kreditkonto hos Nordnet Bank AB och 
pantförskrivning av kapitalförsäkring hos Nordnet 
Pensionsförsäkring AB
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Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) 

Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress)

Postnummer Ort 

Medborgarskap (om annat än svenskt) Telefon dagtid (inkl.riktnr)

Personnr / Samordningsnr / Org.nr.Kredittagare

Kreditkontonr (ifylles av Nordnet)

Försäkringsnr (ifylles av Nordnet)
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Önskad 
kreditlimit

Land (om annat än Sverige)

Kreditgivare: Nordnet Bank AB   Box 30099   SE-104 25 Stockholm   Tel: 010 583 31 00
Order: 010 583 30 00   Fax: 010 583 30 65  Org. nr 516406-0021   E-post: info@nordnet.se   www.nordnet.se 

Depånr Kapitalförsäkring

Skatterättslig hemvist (om annan än Sverige) Telefon kvällstid (inkl.riktnr)

Jag önskar följande kreditlimit: 

Civilstånd

Boendeform

Kredittagare

Skicka ifylld blankett portofritt till Nordnet Bank AB, Frisvar, 104 25 Stockholm 

E-postadress

250.000 kr 500.000 kr 750.000 kr 1.000.000 kr 2.000.000 kr 3.000.000 kr 5.000.000 kr

Nordnet har rätt att bevilja en lägre kreditlimit än vad du önskar.

Gift Ogift Sambo Skild Änkling

Bostadsrätt Hyresrätt Villa Inneboende

Anställningsform
Tillsvidareanställd Egenföretagare Pensionär Vikarie/projekt
Heltid Deltid Student Annan

Anställd sedan (år/månad):

__________ /__________

Arbetsgivare Inkomst

__________________________kr/mån

Summa lån Summa borgensåtaganden

__________________kr

Hushållets
ekonomi

__________________kr

Summa tillgångar

__________________kr

Varav värdepapper

__________________kr

Hyra Ränta och amorteringar

_______________________kr/mån_______________________kr/mån

Driftkostnad villa

_______________________kr/mån

Make/sambos inkomst Övriga kostnader

_______________________kr/mån_______________________kr/mån

Antal hemmavarande barn (under 18 år)

_______________________st

Jag intygar härmed att lämnade uppgifter är riktiga och samtycker till behandling av dessa enligt personuppgiftslagen. Jag bekräftar vidare att jag har tagit 
delav och godkänner nedanstående Villkor för kredit och formuläret Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation, Nordnet Bank AB:s Allmänna
bestämmelser för depå/konto och Allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt Nordnet Pensionsförsäkring AB:s Allmänna försäkringsvillkor
för privatpersoner respektive Försäkringsvillkor för företagsägd kapitalförsäkring.

Namnunderskrift / Firmatecknare och namnförtydligande

Kredittagarens
underskrift

Ort och datum  

Namnunderskrift / Firmatecknare och namnförtydligande

Underskrift vid 
fler än en 
firmatecknare

Ort och datum  
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Kreditgivare: Nordnet Bank AB   Box 30099   SE-104 25 Stockholm   Tel: 010 583 31 00
Order: 010 583 30 00   Fax: 010 583 30 65  Org. nr 516406-0021   E-post: info@nordnet.se   www.nordnet.se 

Villkor för kredit
1. Allmännt om avtalet och villkor för utnyttjande av krediten
Efter att undertecknad försäkringstagare som tecknat kapitalförsäkring 
hos NordnetPensionsförsäkring AB (Kunden) insänt denna kreditansökan 
till Nordnet Bank AB (Bolaget), kommer Bolaget att göra en sedvanlig 
kreditprövning vari ingår inhämtande av kreditupplysning. Under förutsättning 
att Kunden inte är omyndig eller kapitalförsäkringen står under särskild 
förvaltning eller överförmyndares tillsyn, kan Kunden efter Bolagets beviljande 
av kreditansökan erhålla rätt till kredit. Krediten är kopplad till ett kreditkonto 
hos Bolaget. Krediten kan utnyttjas helt eller delvis så snart Bolaget har beviljat 
kreditansökan och öppnat ett kreditkonto för Kunden. 

Vid Bolagets beviljande av Kundens kreditansökan träffas avtal om rätt till 
kredit enligt dessa villkor (Kreditavtal) i vid var tid gällande lydelse samt 
enligt Bolagets vid var tid gällande Allmänna bestämmelser för depå/konto 
och Allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt Nordnet 
Pensionsförsäkring AB:s vid var tid gällande Allmänna försäkringsvillkor för 
privatpersoner respektive Försäkringsvillkor för företagsägd kapitalförsäkring.

Bolaget förbehåller sig rätten att inte bevilja Kundens kreditansökan. Beviljas 
inte kreditansökan, ska Bolaget underrätta Kunden om orsaken till det.

Rätten till kredit gäller – om Bolaget inte meddelar annat – upp till ett belopp 
som motsvarar det vid var tid gällande sammanlagda belåningsvärdet av 
tillgångarna i den kapitalförsäkringsdepå vars depånummer är angivet på 
denna kreditansökan (Kapitalförsäkringsdepån), dock maximalt till den av 
Bolaget beviljade kreditlimiten. Har Kunden enligt särskilt avtal pantförskrivit 
kapitalförsäkringen även för andra förpliktelser än Kundens kreditkonto ska 
dock dessa förpliktelser, enligt de principer som Bolaget vid var tid tillämpar, 
beaktas vid fastställandet av krediträttens omfattning

2. Kreditavtalets löptid
Kreditavtalet gäller tills vidare.

3. Förfarandet för att säga upp kreditavtalet
Bolaget har rätt att säga upp Kreditavtalet. Uppsägningstiden är två månader. 
Har Kunden inte utnyttjat krediten till fullo, får Bolaget säga upp Kreditavtalet 
att upphöra omedelbart, om det är skäligt. Så kan t.ex. vara fallet om:
• Kunden inte har fullgjort sina skyldigheter enligt detta Kreditavtal eller i 

övrigt mot Bolaget.
• Kunden har missbrukat krediten, sin kapitalförsäkring eller eventuell till 

kapital försäkringen ansluten tilläggstjänst eller blivit överbelånad.
• Det finns skälig anledning att anta att Kunden inte kommer att fullgöra 

sina betalningsförpliktelser mot Bolaget.

Bolaget ska underrätta Kunden, innan denne förlorar rätten till krediten, om
uppsägningen och om skälen för den. Om det finns särskilda skäl, får 
underrättelse i stället lämnas omedelbart därefter. 

Kunden får när som helst säga upp Kreditavtalet, varvid Kreditavtalet upphör 
att gälla omedelbart.

Önskar Kunden säga upp Kreditavtalet ska detta ske skriftligen eller muntligen.

4. Belåningsvärde mm.
Belåningsvärdet av tillgångarna i Kapitalförsäkringsdepån beräknas av Bolaget 
i enlighet med de regler som Bolaget vid var tid tillämpar. Kunden kan från
Bolaget erhålla uppgift om dels det aktuella sammanlagda belåningsvärdet, 
dels aktuellt belåningsvärde för ett visst finansiellt instrument i 
Kapitalförsäkringsdepån. Om kapitalförsäkringsdepån vid någon tidpunkt 
får ett negativt saldo överförs från kreditkontot vid handelsdagens slut ett 
belopp motsvarande det högsta negativa saldo som förekommit under den 
aktuella handelsdagen. Kreditkontot återkrediteras på Kundens begäran under 
förutsättning att utrymme finns i Kapitalförsäkringsdepån.

Det åligger Kunden att själv hålla sig underrättad om det vid var tid gällande
sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i Kapitalförsäkringsdepån 
samt att tillse att säkerhetsbrist (överbelåning) inte vid någon tidpunkt 
uppkommer, d.v.s. att – med beaktande även av andra förpliktelser för vilka 
nämnda tillgångar utgör säkerhet – krediten inte vid någon tidpunkt överstiger 
eller skäligen kan befaras komma att överstiga tillgångarnas sammanlagda 
belåningsvärde. Kunden kan inte i något avseende undgå ansvar för eventuellt 
uppkommen säkerhetsbrist under åberopande av att denne av Bolaget inte 
underrättats om det gällande sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i 
Kapitalförsäkringsdepån eller om uppkommen säkerhetsbrist.

Om säkerhetsbrist ändå skulle uppkomma är Kunden skyldig att omedelbart 
och utan anmodan till Bolaget betala överskjutande belopp eller ställa 
tilläggssäkerheter i sådan utsträckning att säkerhetsbrist inte längre föreligger. 

Sker inte sådan betalning eller sådant ställande av tilläggssäkerhet är hela 
skulden på kreditkontot förfallen till omedelbar betalning. Om Kunden är 
konsument gäller dock i sistnämnda fall i stället att Bolaget får sälja ställda 
säkerheter i sådan utsträckning att utnyttjad kredit inte längre överstiger den 
kredit som Kunden har rätt till.

5. Pantsättning
Till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser
gentemot Bolaget enligt detta Kreditavtal, eller annars uppkomna i samband 
med Kundens transaktioner med finansiella instrument, pantsätter Kunden 
härmed till Bolaget:
• sin kapitalförsäkring hos Nordnet Pensionsförsäkring AB till det vid var 

tid gällande pantvärdet – d.v.s. värdet av de sammanlagda tillgångarna i 
Kapitalförsäkringsdepån,

• samtliga de finansiella instrument som vid var tid finns eller är 
förtecknade i annan Kundens depå eller konto hos Bolaget – även 
innefattande i depå förtecknade värdepapper som är registrerade i 
Kundens namn i kontobaserat system (såsom VP-konto hos Euroclear 
Sweden AB),

• samtliga de Kundens finansiella instrument som annars överförts eller 
överlämnats till eller förvärvats genom Bolaget,

• samtliga de medel som vid var tid finns på Kundens konto(n) hos Bolaget, 
samt den fordran – av vad slag den må vara – som Kunden vid var tid har 
mot Bolaget eller Nordnet Pensionsförsäkring AB.

6. Förfogande över pantsatt egendom
Vid pantsättning av kapitalförsäkringen blir Kundens dispositionsrätt över
försäkringen begränsad på grund av att Bolaget i första hand har rätt till sin 
fordran. Kunden får inte – utan Bolagets samtycke i varje särskilt fall – till 
annan än Bolaget pantsätta genom detta Kreditavtal pantsatt egendom. 
Pantsättning till annan ska i sådant fall göras enligt Bolagets anvisningar med 
utnyttjande av formulär som Bolaget har godkänt. Sker pantsättning i strid mot 
denna bestämmelse äger Bolaget säga upp Kreditavtalet.

7. Förmånstagarförordnande
Förmånstagarförordnandet kvarstår vid pantsättning och utgör inget hinder för
pantsättningen. Vid utbetalning av försäkringsbeloppet får förmånstagaren 
endast det som återstår sedan Bolagets fordran är betald. Är 
förmånstagarförordnandet oåterkalleligt kan inte Kunden pantsätta 
kapitalförsäkringen utan förmånstagarens medgivande.

8. Pantrealisation
Om Kunden inte fullgör sina förpliktelser gentemot Bolaget enligt detta 
Kreditavtal får Bolaget, utan föregående underrättelse till Kunden, omedelbart 
ta panten i anspråk på det sätt och i den ordning Bolaget finner lämpligt, 
exempelvis genom att sälja tillgångar och överföra likvida medel från 
kapitalförsäkringen för att täcka motsvarande skuld hos Bolaget. Bolaget 
har rätt att ur erhållen likvid tillgodogöra sig vad som erfordras för betalning 
av Bolagets fordran, jämte ränta enligt detta Kreditavtal, samt ersättning 
för Bolagets arbete och kostnader (inklusive eventuella valutakursförluster) 
hänförliga till detta Kreditavtal.

Vid ianspråktagande av pant ska Bolaget förfara med omsorg och, om så är
möjligt och det enligt Bolagets bedömning kan ske utan förfång för Bolaget, i 
förväg underrätta Kunden härom.

Om, vid försäljning eller andra dispositioner enligt ovan, likviden inte täcker
Bolagets hela fordran, ska Kunden svara för mellanskillnaden, jämte ränta enligt
detta Kreditavtal. Bolaget får också för detta fall belasta annat konto som 
Kunden har i Bolaget.

Bolaget bemyndigas att självt eller genom någon som Bolaget utser teckna
Kundens namn, då detta erfordras för att tillvarata eller utöva Bolagets rätt med
avseende på pantsatt egendom. Kunden kan inte återkalla detta bemyndigande 
så länge panträtten består.

9. Räntor, avgifter och andra kostnader
Kunden ska till Bolaget betala kreditränta efter en årlig räntesats som beräknas 
på vid var tid utestående skuld på kreditkontot. Vilken räntesats som gäller vid 
ingåendet av detta kreditavtal är angivet på denna kreditansökan. Kreditränta 
belastas kreditkontot den sista dagen i varje månad.

Kunden har inte rätt att utnyttja krediten på sådant sätt att den av Bolaget 
beviljade kreditlimiten överskrids. Skulle så ändå göras är Kunden skyldig att 
omedelbart betala in vad som saknas. Vid sådan övertrassering har Bolaget 
rätt att utan föregående avisering ta ut en övertrasseringsränta till dess att 
övertrasseringen regleras. Vilken räntesats som gäller vid ingåendet av detta 
Kreditavtal är angivet på denna kreditansökan.
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Kreditgivare: Nordnet Bank AB   Box 30099   SE-104 25 Stockholm   Tel: 010 583 31 00
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Vid överbelåning (se punkt 4) har Bolaget rätt att utan föregående avisering 
ta ut en överbelåningsränta till dess att överbelåningen regleras. Om Bolaget 
finner det nödvändigt att ta i anspråk avtalad säkerhet genom att sälja 
pantsatta tillgångar, har Bolaget dessutom rätt att ta ut en överbelåningsavgift. 
Vilken räntesats och överbelåningsavgift som gäller vid ingåendet av detta 
Kreditavtal är angivet på denna kreditansökan.

Övertrassering respektive överbelåning medför rätt för Bolaget att säga upp
Kreditavtalet.

Bolagets rätt att ta ut dröjsmålsränta på förfallen fordran framgår av 4 och 6 §§
räntelagen (1975:635).

Krediträntesatsen får ändras till Kundens nackdel endast i den utsträckning 
som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader 
för Bolaget eller andra kostnadsökningar som Bolaget inte skäligen kunde 
förutse när Kreditavtalet ingicks. Bolaget är skyldigt att tillämpa dessa 
ränteändringsvillkor även till Kundens förmån.

Bolaget ska underrätta Kunden om en ränteändring innan den börjar gälla. 
Ändring av övertrasseringsränta, överbelåningsränta, dröjsmålsränta och 
överbelåningsavgift sker i överensstämmelse med punkt 19.

Kunden ska ersätta Bolagets kostnader och arbete för att anskaffa, bevara
och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in Bolagets
fordran på Kunden eller annan betalningsskyldig, såsom ersättning för
inkassokostnader och kostnader till följd av ansökan om 
betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Vid var tid gällande räntor och avgifter framgår av den prislista som finns på
Bolagets hemsida, www.nordnet.se. Kunden har rätt att på begäran och utan
avgift få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas
(betalningsplan).

10. Det sammanlagda beloppet som ska betalas
Det sammanlagda beloppet som Kunden ska betala är summan av 
kreditbeloppet och Kundens samlade kreditkostnader. I Kreditavtalet anges 
ett exempel på vad det sammanlagda beloppet blir utifrån de förutsättningar 
som gäller vid tidpunkten för Kreditavtalets upprättande. Eftersom räntan är 
rörlig utgör detta endast en indikation på vad det sammanlagda beloppet kan 
bli. Exemplet är beräknat utifrån antagandet att hela kreditlimiten har utnyttjats 
under en antagen kredittid om 12 månader.

11. Effektiv ränta
Med effektiv ränta avses kreditkostnaden angiven som en årlig ränta beräknad 
på kreditbeloppet. Den effektiva ränta som är angiven på denna kreditansökan 
är beräknad utifrån antagandet att hela kreditlimiten har utnyttjats under en 
antagen kredittid om 12 månader och att krediträntan har varit oförändrad 
under hela denna tid.

12. Avräkningsordning
Vid betalning har Bolaget rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning 
förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden.

13. Betalning av skulden i förtid
Kunden har rätt att när som helst, helt eller delvis, betala sin skuld i förtid utan
avgift. Bolaget har rätt att få betalning i förtid om någon av följande 
omständigheter föreligger:
1. Kunden är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett 

belopp som överstiger tio procent av kreditfordran.
2. Kunden är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett 

belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser 
två eller flera poster som har förfallit vid olika tidpunkter.

3. Kunden är på något annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.
4. Säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats.
5. Det står klart att Kunden genom att avvika, skaffa undan egendom eller 

förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin kreditskuld.

Vill Bolaget få betalt i förtid enligt någon av punkterna 1–3 gäller en 
uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Bolaget sänder 
ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kunden eller 
uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Kunden tillhanda.

Har Bolaget krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna 1–3, är Kunden
ändå inte skyldig att betala i förtid, om Kunden före utgången av 
uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta samt de avgifter 
som förfallit. Detsamma gäller om Kunden vid uppsägning enligt punkterna 
4 eller 5 genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid 
ställer godtagbar säkerhet för fordran. Har Kunden tidigare med stöd av 
bestämmelserna i föregående stycke befriats från skyldigheten
att betala skulden i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket.

14. Överlåtelse av kreditavtal
Bolaget har rätt att överlåta eller pantsätta fordran enligt detta Kreditavtal 
till annan. Kunden får inte överlåta sin skuld till annan utan Bolagets skriftliga 
medgivande.

15. Reklamation
Om Kunden vill påtala eventuella fel eller brister avseende detta Kreditavtal ska
Kunden omgående underrätta Bolaget om detta (reklamation). Klagomål och
ersättningsanspråk avseende krediten bör i första hand framföras till den
kontaktperson eller enhet inom Bolaget som tillhandahållit krediten. Möjlighet 
finns också att kontakta klagomålsansvarig hos Bolaget.

16. Behandling av personuppgifter
Kunden godkänner härmed att personuppgifter behandlas enligt följande. De
personuppgifter som Bolaget inhämtar om Kunden behandlas hos Bolaget 
samt bolag inom Nordnetkoncernen för att förbereda denna tjänst, kunna 
fullgöra Bolagets avtalsförpliktelser och begärda åtgärder eller fullgöra 
sådana skyldigheter som kan följa av lagar och förordningar. Uppgifterna 
kan även komma att användas för marknadsanalyser, riskhantering och 
produktutveckling, samt för marknadsföringsändamål. Kunden har rätt att utan 
kostnad en gång om året få information om de personuppgifter om Kunden som 
behandlas av Bolaget samt att få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift. 
Kunden ska i sådana fall vända sig till Bolaget.

17. Begränsning av bolagets ansvar
Bolagets ansvar regleras i enlighet med Bolagets Allmänna bestämmelser för 
depå/konto.

18. Ångerrätt
Kunden har rätt att frånträda Kreditavtalet genom att lämna eller sända ett
meddelande om detta till Bolaget inom 14 dagar från den dag Kreditavtalet 
ingicks, eller från den dag då Kunden får del av avtalsvillkor och övrig 
information om detta sker vid ett senare tillfälle än vid Kreditavtalets ingående.
Kunden ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Kunden 
lämnade eller sände sitt meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaka 
utnyttjat kreditbelopp med tillägg för upplupen ränta. Ränta ska utgå från den 
dag Kunden utnyttjar krediten t.o.m. den dag utnyttjat belopp återbetalades till 
Bolaget.

19. Villkorsändring
Bolaget har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta Kundens
godkännande. Sådan ändring får tillämpas tidigast två månader efter det att 
Kunden har underrättats om densamma. Ändring som inte är till nackdel för 
Kunden får dock tillämpas omedelbart. Om Kunden inte godkänner ändringarna 
får denne omedelbart och avgiftsfritt säga upp Kreditavtalet före den dag 
då ändringarna ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses Kunden ha 
godkänt ändringarna.

20. Meddelanden mm.
Bestämmelser om meddelanden m.m. återfinns i Allmänna bestämmelser för 
depå/konto, punkt G.3.

21. Tillsynsmyndighet
Tillsynsmyndighet för Bolagets verksamhet är Finansinspektionen, Box 7821, 
103 97 Stockholm.

22. Tillämplig lag mm.
På detta Kreditavtal ska svensk rätt vara tillämplig. Tvister som kan uppkomma 
ska avgöras av Stockholms tingsrätt, såvitt avtalet inte gäller konsument, i 
första instans.

23. Tvisterprövning utanför domstol
Vid tvist med Bolaget har Kunden, om denne är en konsument, möjlighet att 
vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. En 
anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet 
finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Mer information återfinns på 
www.arn.se.

24. Förhållande mellan kreditavtalet och övriga avtal
Vad som anges i detta Kreditavtal ska avseende krediten äga företräde framför 
mellan parterna gällande Allmänna bestämmelser för depå/konto.
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Kr (med bokstäver)

Beviljad 
kreditlimit

Årlig räntesats (kreditränta) f.n.                                        Årlig effektiv ränta f.n. på hela kreditlimiten.

Övertrasserings-/överbelåningsränta f.n.                                        Överbelåningsavgift f.n

Ränta

Kr (med siffror)

Ifylles av Nordnet

Observera att rätten till kredit – om Nordnet inte meddelar 
annat – gäller upp till ett belopp som motsvarar det vid var 
tid gällande sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i 
kapitalförsäkringsdepån, dock maximalt till den av Nordnet 
beviljade kreditlimiten. En tillgångs belåningsvärde är alltid 
lägre än dess marknadsvärde.

Ort och datum  

Nordnet Bank AB

Beräknat på hela kreditlimiten f.n.Det sammanlagda
beloppet
som ska betalas
(se p. 10 ovan)

Nordnets 
underskrift
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