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1. Allmänt
Nordnet Bank AB (Bolaget) tillhandahåller ett Application Programming 
Interface (API) som möjliggör sammanknytning av en av Kunden egenutvecklad 
handelsapplikation och Bolagets handelssystem (Nordnet API). För att kunna 
utnyttja Nordnet API krävs att du har en depå med tillhörande konto hos Bolaget, 
att du erhållit certifiering för Nordnet API från Bolaget (API-certifiering) samt 
att du ingår avtal med Bolaget om användande av Nordnet API (Nordnet 
API-avtal) genom att acceptera dessa Användarvillkor m.m. för Nordnet API 
(Användarvillkoren). 

Som användare av Nordnet API godkänner du dessa Användarvillkor samt att 
Nordnet API-avtalet också regleras bland annat av Bolagets vid var tid gällande 
(i) depå-/kontoaval; (ii) Allmänna bestämmelser för depå/konto; (iii) Allmänna 
villkor för handel med finansiella instrument samt (iv) Riktlinjer för utförande av 
order samt sammanläggning och fördelning av order. Nämnda handlingar finns att 
tillgå på www.nordnet.se. 

2. API-certifiering
API-certifiering kan efter ansökan erhållas från Bolaget. Till grund för API-
certifiering ligger dels Bolagets granskning av hur Kundens egenutvecklade 
handelsapplikation för Nordnet API (Applikationen) beter sig i en driftssituation, 
dels en bekräftelse från Kunden att denne tagit del av Bolagets vid var tid 
gällande Information om egenskaper och risker avseende Nordnet API och att 
Kunden tagit höjd för dessa vid utvecklandet av Applikationen. Kunden har vidare 
fått besvara vissa frågor bl.a. avseende hur Applikationen är tänkt att användas, 
Kundens erfarenhet av handel med finansiella instrument och Kundens möjlighet 
att finansiellt bära de risker som är förenliga med handel via Nordnet API. Bolaget 
förbehåller sig rätten att neka API-certifiering.

Bolaget äger rätt att granska Applikationen liksom Kundens tekniska miljö innan 
Applikationen tas i bruk och löpande under tiden som Applikationen används. För 
detta ändamål är Kunden skyldig att tillhandahålla Applikationens programkoder 
om Bolaget så begär. Kunden får inte göra några väsentliga förändringar i 
programkoden utan att i förväg ha meddelat och fått godkännande av Bolaget. 

I samband med API-certifiering granskar Bolaget endast Applikationens 
driftsbeteende och möjlighet att kommunicera med Nordnet API på avsett vis. 
Bolaget har inte utvärderat, och tar inte något ansvar för, vilket resultat eller vilka 
risker som handel med användande av Applikationen kan ge upphov till. Bolaget 
har inte undersökt i vilken utsträckning Applikationen tar höjd för de risker som är 
förenade med handel via Nordnet API utan det åligger Kunden själv att ta höjd för 
sådana risker vid utvecklingen av Applikationen. 

3. Koppling av realtidsabonnemang till applikationen
Kund som ingått Nordnet API-avtal och som erhållit API-certifiering kan beställa 
realtidsabonnemang knutna till Nordnet API. För det fall Kundens Nordnet 
API-avtal upphör att gälla så upphör automatiskt Kundens samtliga realtids-
abonnemang knutna till Nordnet API. 

4. Risk 
Handel med värdepapper innebär alltid ett risktagande och din investering kan 
såväl öka som minska i värde. Det finns ingen garanti för att du får tillbaka det 
investerade kapitalet. Handel med användande av Nordnet API och applikationer 
medför ytterligare risker bl.a. av teknisk karaktär. Därutöver följer särskilda risker 
till följd av Bolagets rätt att under vissa förhållanden säga upp eller stänga av 
Kunden i enlighet med Användarvillkoren eller Allmänna bestämmelser för depå/
konto. 

Som användare av Nordnet API bekräftar du att du har tagit del av Bolagets 
vid var till gällande Information om egenskaper och risker avseende finansiella 
instrument samt Information om egenskaper och risker avseende Nordnet API 
samt att du är väl förtrogen med de särskilda begränsningar och risker som är 
förenade med handel med finansiella instrument och handel med användande av 
Nordnet API och applikationer. 

Handel med Applikationen sker på Kundens egen risk och Kunden ansvarar 
således själv för samtliga ytterligare risker som följer med att Kunden handlar via 
sin Applikation i stället för via Kundens depå på Bolagets hemsida. Det innebär 
att Kunden måste ta höjd för bl.a. de risker som framgår av Bolagets vid var 
tid gällande Information om egenskaper och risker avseende Nordnet API vid 
utvecklandet av sin Applikation. Kunden är medveten om att de risker som tas 
upp i nämnda dokument inte ska tolkas som en uttömmande lista över risker med 
handel via applikationer. 

5. Kundens åtaganden avseende användande av applikationen
Genom ingåendet av Nordnet API-avtalet erhåller Kunden en icke överlåtbar 
rätt att för eget bruk använda Applikationen för den/de depå/depåer som 
Kunden har hos Bolaget. Kunden får inte vidaredistribuera, möjliggöra för annan 
att använda eller på annat disponera över Applikationen eller den information 
Kunden får tillgång till via Nordnet API. Kunden är ansvarig för att ha tillräckliga 
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säkerhetsrutiner för att säkerställa att inte någon obehörig kan logga in på 
Applikationen eller få tillgång till den information som Kunden erhåller via 
Nordnet API. Nordnet ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som Kunden 
eller annan åsamkas till följd av bristande säkerhetsrutiner gällande inloggning till 
Applikationen. 

Kunden är skyldig att utforma Applikationen så att Kundens handel via 
Applikationen inte riskerar att bryta mot  Nordnet API-avtalet, gällande lag, annan 
författning eller i övrigt strida mot god sed på värdepappersmarknaden eller på 
något annat sätt påverka övrig verksamhet som Bolaget tillhandahåller. 

Kunden är skyldig att omedelbart stänga av Applikationen samt att omedelbart 
meddela Bolaget om det föreligger fel, eller misstanke om fel i Applikationen som 
skulle kunna påverka Bolagets handelssystem och att bereda Bolaget möjlighet, 
och att på alla sätt vara Bolaget behjälpligt med, att granska Applikationen. Vid 
sådant fel i Applikationen har Bolaget rätt att efter eget val tillåta att Kunden 
korrigerar Applikationen eller att säga upp Nordnet API-avtalet för omedelbart 
upphörande. 

6. Rätt att stänga av kund
Bolaget har rätt att, utan föregående meddelande till Kunden, med omedelbar 
verkan stänga av Kunden från möjlighet att använda Applikationen och/eller från 
åtkomst till sådan information som Kunden erhåller via Nordnet API, eller att avstå 
från att verkställa av Kunden lämnad order, om 

(a) Bolaget skulle misstänka att det föreligger fel eller misstanke om fel i   
  Applikationen som skulle kunna påverka Bolagets handelssystem;
(b) Bolaget skulle misstänka att Kundens utnyttjande av Nordnet API skulle 
  stå i strid med bestämmelserna i vid var tid gällande lagstiftning om   
  insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan eller på annat sätt skulle   
  stå i strid med tillämpliga marknadsregler eller god sed på marknaden eller  
  om Bolaget av annan anledning skulle finna att det föreligger särskilda skäl  
  därtill;
(c) Bolaget finner att så bör ske för att skydda Kundens, andra kunders,   
  Bolagets eller andras intressen; eller
(d) Kunden, enligt vad Bolaget har anledning att anta, åsidosätter eller 
  kommer att åsidosätta bestämmelserna i Nordnet API-avtalet eller andra  
  instruktioner som Bolaget lämnat avseende Nordnet API.

Om Bolaget stängt av Kunden från möjligheten att använda Applikationen ska 
denne snarast möjligt informeras därom. Det åligger Kunden att själv logga in 
på sin depå via Bolagets hemsida eller att kontakta Bolaget för att på bästa 
sätt hantera utestående ordrar etc. som kan påverkas av att Kunden stängts 
av från Applikationen. Om Bolaget varit aktsamt, är Bolaget inte ansvarigt för 
skada som Kunden eller annan åsamkas till följd av sådan stängning eller sådant 
avstående att verkställa order som angivits ovan i denna punkt. Bolaget ansvar 
inte för indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats av Bolagets grova 
vårdslöshet. 

7. Förändringar och vidareutveckling av Nordnet API
Bolaget förbehåller sig rätten att vidareutveckla och göra förändringar i Nordnet 
API. Det åligger Bolaget att i god tid informera om sådana väsentliga förändringar 
som kan komma att förändra kompatibiliteten i Nordnet API gränssnitt och/eller 
funktion enligt vad som föreskrivs om meddelande i Allmänna bestämmelser för 
depå/konto. 

8. Begränsning av Bolagets ansvar
Utöver de begränsningar av Bolagets ansvar som följer av dessa Användarvillkor 
eller av Bolagets vid var tid gällande Allmänna bestämmelser för depå/konto 
gäller följande.
 
Kunden är själv ansvarig för alla risker som tillkommer när Kunden handlar 
via Applikationen i stället för via Kundens depå på Bolagets hemsida och det 
åligger Kunden att ta höjd för sådana risker vid utvecklandet av sin Applikation. 
Exempel på sådana risker framgår av Bolagets vid var tid gällande Information 
om egenskaper och risker avseende Nordnet API som dock inte ska tolkas 
som en uttömmande lista. Det innebär bl.a. att Kunden själv är ansvarig för 
utformning, inkoppling och användande av Applikationen samt dess funktionalitet 
liksom för sitt datasystem (hård- och mjukvara), tele- eller elsystem samt den 
Internetförbindelse som Kunden använder vid handel via Applikationen. 

Om Bolaget varit aktsamt är Bolaget ej ansvarigt för skada som Kunden eller 
annan åsamkas till följd av drifts-avbrott eller andra fel eller störningar i Bolagets 
datasystem (hård-eller mjukvara), tele- eller elsystem. Detsamma gäller för skada 
som Kunden åsamkas på grund av eventuella fel eller brister i kursinformation, 
nyhetsmaterial, analysmaterial, uppgifter om innehåll i Kundens depå och/eller 
andra tilläggstjänster som Bolaget tillhandahåller. 

Bolaget är inte under några som helst omständigheter ansvarigt för 
(a) vilken avkastning (utdelning, ränta och prisförändring) som handel med   
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  användande av Applikationen leder till;
(b) skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller 
  utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout  
  eller annan liknande omständighet (oavsett om Bolaget självt är föremål för  
  eller vidtar sådan konfliktåtgärd);
(c) skada som orsakas av svensk eller utländsk handelsplats, depåförande   
  institut, central värdepappersförvaltare, clearingorganisation eller andra   
  som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare  
  som Bolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden; eller
(d) indirekt skada (såsom utebliven vinst, inkomst eller förlust av data) om inte  
  Bolaget varit grovt vårdslöst. 

Bolaget äger vidare rätt att när som helst göra förändringar i Bolagets 
handelssystem utan föregående meddelande till Kunden och tar inte något ansvar 
för om sådana förändringar skulle leda till störningar i Applikationens funktionalitet 
och skada för Kunden. 

9. Kommunikation
I tillägg till vad som föreskrivs om meddelande i Allmänna bestämmelser för 
depå/konto åligger det Kunden att regelbundet logga in på sin ordinarie depå via 
Bolagets hemsida och att hålla sig uppdaterad om den information som Bolaget 
tillhandahåller för Nordnet API.

10. Skadestånd
För det fall Kunden åsamkar Bolaget skada eller kostnader genom att bryta 
mot bestämmelse i Nordnet API-avtalet, eller genom att Kunden handlat i strid 
med gällande lag eller annan författning eller i övrigt i strid med god sed på 
värdepappersmarknaden ska Kunden ersätta Bolaget för sådan skada eller 
kostnader. 

11. Avgifter
För användandet av Applikationen och därtill kopplade realtidsabonnemang 
debiteras Kunden avgifter enligt vad Bolaget meddelat Kunden vid tecknandet av 
Nordnet API-avtalet eller senare på sätt som följer av Allmänna bestämmelser för 
depå/konto. Avgifter debiteras till Kundens depå anslutet konto i svenska kronor 
om Bolaget inte meddelar annat. Upplysning om gällande avgifter kan erhållas via 
Bolagets hemsida eller telefon.

12. Uppsägning
För det fall Kundens depå-/kontoavtal upphör att gälla så upphör 
också automatiskt Kundens Nordnet API-avtal, och Kundens samtliga 
realtidsabonnemang knutna till Nordnet API, att gälla.

Envar av Bolaget och Kunden kan säga upp Nordnet API-Avtalet till upphörande 
trettio kalenderdagar efter det att part meddelat motparten i enlighet med 
Bolagets vid var tid gällande Allmänna bestämmelser för depå/konto. Vid avtalets 
upphörande är Kunden skyldig att vidta de åtgärder som Bolaget kräver för att 
inte längre kunna använda Nordnet API. 

Oavsett vad som sagts i föregående stycke får Bolaget säga upp Nordnet 
API-Avtalet med omedelbar verkan om något förhållande föreligger som anges 
i punkterna (a)-(d) under punkt 6 ”Rätt att stänga av Kund” ovan. Vad som 
föreskrivs under nyss nämnda punkt avseende Bolagets ansvar för skada ska 
också tillämpas på Bolagets ansvar för eventuell skada på grund av att Bolaget 
säger upp Nordnet API-Avtalet med omedelbar verkan.

13. Ändring av användarvillkor m.m. för Nordnet API 
Ändringar av dessa Användarvillkor eller Bolagets avgifter ska ha verkan 
gentemot Kunden från och med trettionde kalenderdagen efter det att Kunden, 
enligt vad som föreskrivs om meddelande i Allmänna bestämmelser för depå/
konto, ska anses ha mottagit meddelande om ändringen. Om Kunden inte godtar 
ändringen har Kunden rätt att inom nämnda tid säga upp Nordnet API-avtalet till 
upphörande utan iakttagande av annan uppsägningstid. 

Ändringar i Användarvillkoren som är till fördel för Kunden får tillämpas 
omedelbart liksom ändringar som föranleds av lag, föreskrifter eller 
myndighetsbeslut eller av Bolagets samarbete med svensk eller utländsk 
handelsplats, depåförande institut, central värdepappersförvaltare, clearinginstitut 
eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster.  

14. Tillämplig lag 
Tolkning och tillämpning av Nordnet API-avtalet ska ske enligt svensk rätt och 
tvist i anledning härav ska avgöras av Stockholms tingsrätt, såvitt avtalet inte 
gäller konsument, i första instans.
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