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Baggrund
Undertegnede depot-/kontohaver(e) (Kunden) og Nordnet Bank AB 
(Selskabet) har indgået eller har til hensigt at indgå aftale om, at Selskabet 
stiller en kredit til rådighed for Kunden, mod at Kunden pantsætter finansielle 
instrumenter til Selskabet. Selskabet kan direkte eller indirekte finansiere 
kreditten ved at optage lån fra andre kreditinstitutter (under tilsyn), i hvilken 
forbindelse Selskabet kan stille sikkerhed for lånet bl.a. ved de af Kunden 
pantsatte finansielle instrumenter. I tilfælde af at Kunden har aftalt andre 
forpligtelser over for Selskabet, fx at stille sikkerheder i marginkonto for 
værdipapirhandel, som er omfattet af Selskabets pant, kan Selskabet på 
tilsvarende vis disponere over disse. Denne form for anvendelse af Selskabets 
pant benævnes herefter Genpantsætning.

I henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter 
(1991:980), kapitel 3, er det en forudsætning for Genpantsætning, at Selskabet 
og Kunden indgår aftale om de vilkår, som skal gælde for Genpantsætningen.

Vilkår for genpantsætning
Selskabet og Kunden indgår hermed aftale om Genpantsætning, som 
beskrevet ovenfor, hvorefter Selskabet får ret til at disponere over Kundens 
finansielle instrumenter på følgende vilkår:
1.  Selskabet har ret til at skille Kundens pantsatte finansielle instrumenter  
 fra den fordring og/eller forpligtelse, for hvilken de er pantsat, og hos  
 et andet kreditinstitut (under tilsyn) pantsætte de finansielle instrumenter  
 eller panteretten eller overlade panteretten til disse instrumenter. En sådan  
 disposition må ikke ske for et højere beløb eller på mere ugunstige vilkår,  
 end hvad der gælder for pantsætningen mellem Selskabet og Kunden.
2.  Selskabets dispositioner over Kundens pantsatte finansielle instrumenter  
 skal desuden ske på vilkår, som giver Kunden ret til at betale til Selskabet  
 indtil det tidspunkt, hvor Selskabet, og/eller den som har en ret over de  
 finansielle instrumenter, skriftligt meddeler Kunden, at betaling skal ske til  
 en anden end Selskabet. Afgives en sådan betalingsmeddelelse, har  
 Kunden pligt til at følge den.
3.  Selskabet har pligt til straks at videreformidle betalinger, som Kunden  
 fejlagtigt eller ved en misforståelse har betalt til Selskabet, til rette  
 modtager.

Dispositions-/Belåningsaftale

Særlige oplysninger til kunden
 Selskabet underretter ikke Kunden i alle tilfælde, hvor der sker 
Genpantsætning. Kunden bør derfor regne med, at hvis Kunden har modtaget 
en kredit fra Selskabet eller i øvrigt har forpligtelser over for Selskabet, kan 
der være sket Genpantsætning. Kunden skal være opmærksom på, at en 
betalingsmeddelelse fra Selskabet, eller et andet kreditinstitut som har en 
ret over de Genpantsatte finansielle instrumenter, kan indeholde oplysninger 
om, hvad Kunden skal gøre, hvis Kunden ønsker at sælge de finansielle 
instrumenter, som er pantsat til Selskabet, og det er vigtigt at sådanne 
anvisninger følges nøje. Kunden skal desuden særligt være opmærksom på, 
at det er vigtigt at følge alle betalingsmeddelelser, som gives til Kunden i 
henhold til denne aftale. En fejlagtig betaling kan føre til, at Kunden må betale 
endnu engang, før Kunden frit kan disponere over de Genpantsatte finansielle 
instrumenter. Der er altså risiko for, at Kunden mister en sådan fejlagtig 
betaling.
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