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Den svenske Investorbeskyttelse medfører, at staten beskytter kunders 
værdipapirer ved transaktioner eller, når værdipapirerne opbevares i depot hos 
bank eller værdipapirsselskaber. Beskyttelsen giver erstatning 
på op til 250.000 SEK pr. kunde og institut.

Hvornår har du ret til erstatning fra investorbeskyttelsen?
Nordnet er forpligtet til at holde værdipapirer, som opbevares på kunders 
depotkonti, adskilt fra Nordnets egne aktiver. Det medfører, at dine 
værdipapirer normalt ikke påvirkes, hvis Nordnet skulle blive erklæret konkurs, 
eftersom du i konkursen har ret til at udtrække hele din beholdning af 
værdipapirer. Kun hvis Nordnet ved en konkurs ikke skulle kunne udlevere din 
ejendom, f.eks. fordi det efter konkursen ikke kan udredes, hvad der er dine 
respektive Nordnets aktiver, har du ret til erstatning fra investor-
beskyttelsen. Erstatningen beregnes da ud fra den markedsværdi, som de 
aktuelle værdipapirer havde ved konkurstidspunktet. Hvis en depotkonto 
er åbnet i to eller flere personers navn, regnes hver person for sig. Beskyttelsen 
giver da erstatning for tabte værdipapirer på en værdi af  
op til 250.000 SEK pr. kunde.

Hvad omfattes af investorbeskyttelsen?
Investorbeskyttelsen omfatter finansielle instrumenter (værdipapirer),
og dækker dermed bl.a. aktier, obligationer, konvertible gældsbreve samt 
forskellige typer af derivater som f.eks. optioner og terminer. Investorbeskyttelsen 
dækker også midler, som er modtaget med regnskabspligt i forbindelse med, at 
en investeringstjeneste ydes.

Den svenske Indskudsgaranti medfører, at den svenske stat garanterer kunders 
indskud hos alle banker og værdipapirselskaber, der tager imod kundemidler på 
konto samt kreditmarkedsvirksomheder. Når retten til erstatning træder i kraft, 
dækker indsættelsesgarantien højst et beløb i danske kroner, som ved tidspunktet 
for erstatningens ikrafttræden, svarer til højst 100.000 euro per kunde (plus 
eventuelt tillægsbeløb, se nedenfor).  

Hvornår har du ret til erstatning fra indskudsgarantien?
Hvis Nordnet Bank AB (Nordnet) skulle blive erklæret konkurs, har du ret til 
erstatning for de likvide midler, du har på din depotkonto og/eller opsparingskonto 
i henhold til Riksgäldens beslutning. Erstatningen modsvarer indskuddets 
beløb samt påløben rente frem til konkursbeslutningen. Hvis en depotkonto 
er åbnet i to eller flere personers navn, regnes hver person for sig. Garantien 
giver fuld erstatning for op til et beløb i danske kroner, som ved tidspunktet for 
erstatningens ikrafttræden, svarer til højst 100.000 euro per kunde. Udover dette 
beløb kan du få yderligere erstatning på højst fem millioner svenske 
kroner (tillægsbeløb), hvis du på troværdig måde kan vise, at indskuddet relaterer 
sig til i loven særskilt angivne livsbegivenheder (f.eks. indskud  
som henfører sig til salg af privat bolig, afskedigelse, bodeling, sygdom,  
invaliditet eller dødsfald, og indskud som følge af erstatning eller  
godtgørelse for skader forvoldt ved kriminalitet, fejlagtig domsfældelse eller 
myndighedsbeslutning).
 
Hvad omfattes af indskudsgarantien?
Hos Nordnet omfatter indskudsgarantien de likvide midler, som findes på din 
depotkonto og/eller opsparingskonto. Dine pensionskonti i Nordnet omfattes af 
den danske Garantiformuen (se nedenfor). 

Hvem omfattes af indskudsgarantien?
Beskyttelsen gælder som hovedregel alle kunder, såvel privatpersoner som 
virksomheder samt andre juridiske personer. Bestemte kategorier af 
indskydere, til eksempel forsikringsselskaber og offentlige myndigheder, er dog i 
henhold til loven undtaget fra retten til erstatning under garantien. 

Hvad gør jeg, hvis Nordnet skulle blive erklæret konkurs?
Svenske Riksgælden skal som hovedregel gøre erstatningen tilgængelig 
indenfor syv arbejdsdage fra den dag, Nordnet er erklæret konkurs, eller 
Finansinspektionen beslutter, at garantien skal træde ind.

Information om indskudsgaranti ifølge den  
svenske lov (1995:1571) om indskudsgaranti  
(Lag om insättningsgaranti)

Information om investorbeskyttelse ifølge den  
svenske lov (1999:158) om investorbeskyttelse
(Lag om Investerarskydd)

Hvem omfattes af investorbeskyttelsen?
Beskyttelsen gælder alle kunder, såvel privatpersoner som virksomheder samt 
andre juridiske personer. 

Hvad gør jeg, hvis Nordnet skulle blive erklæret konkurs?
Hvis Nordnet skulle gå konkurs, gives der nærmere information fra Riksgälden og 
konkursforvalteren om mulighederne for at få erstatning fra investorbeskyttelsen. 
Du skal fremsætte dine krav om erstatning fra investorbeskyttelsen til Riksgälden 
senest et år efter konkursbeslutningen. Erstatningen udbetales af Riksgälden 
senest to uger, efter at Riksgälden har taget endelig stilling til dit krav om 
erstatning.

Yderligere information
For yderligere information henvises til Riksgäldens hjemmeside 
www.riksgalden.se. Informationen findes på svensk og engelsk.

Information om garantiordning for indskydere og investorer 
i Danmark (garantiformuen)
Nordnet har tilsluttet sig den danske garantiordning, Garantiformuen, som 
supplement til den dækning, der ydes af den svenske garantiordning. Som 
kunde i Nordnet er dine pensionsmidler dækket af danske Garantiformuen hvis 
banken rammes af konkurs eller rekonstruktion. Likvide midler på pensionskonti 
er såkaldte “særlige indlån”, som dækkes af Garantiformuen fuldt ud (uden 
beløbsbegrænsning).

Hvornår har du ret til erstatning fra Garantiformuen?
Hvis Nordnet skulle blive erklæret konkurs, har du ret til erstatning for de likvide 
midler, du har på dine pensionskonti.

Hvad omfattes af Garantiformuen?
Hos Nordnet omfatter Garantiformuen de likvide midler, som findes på dine 
pensionskonti i banken. Garantien giver fuld erstatning uden beløbsbegrænsning.

Hvem omfattes af Garantiformuen?
Beskyttelsen gælder alle kunder med pensionsopsparingskonti i henhold til lov, 
som f.eks. kapitalpensioner, ratepensioner og aldersopsparinger.

Hvad gør jeg, hvis Nordnet skulle blive erklæret konkurs?
Hvis Nordnet skulle blive erklæret konkurs eller taget under rekonstruktions- 
behandling, sender Garantiformuen, senest fem arbejdsdage efter at 
rekonstruktionsbehandlingens eller konkursens indtræden, en oversigt over dine 
samlede mellemværende med banken, samt en vejledning om, hvordan du skal 
forholde dig.

Værdipapirer
Såvel dine danske som udenlandske værdipapirer registreret på dit depot 
hos Nordnet, vil i tilfælde af bankens konkurs eller rekonstruktion vil blive 
udleveret direkte til dig. Nordnet er i henhold til lov forpligtet til, at holde kunders 
værdipapirer adskilt fra Nordnets egne aktiver. Som dansk kunde hos Nordnet 
er dine danske værdipapirer registreret på din egen personlige VP-konto hos 
Værdipapircentralen. Dette medfører, at dine værdipapirer er dækket af de 
almindelige konkursretlige regler om, at hvis der er foretaget en korrekt og gyldig 
registrering i VP, vil værdipapirerne frit kunne udtages af dit depot. Det samme 
gælder for udenlandske værdipapirer, som er 
registreret korrekt på dit depot i banken.

Såfremt banken ikke kan udlevere værdipapirer fra et værdipapirdepot, 
som banken har opbevaret, administreret eller forvaltet, dækker 
Garantiformuen tab med op til 20.000 euro pr. investor.  

Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn og værdipapirer, herunder aktier, 
kapitalbeviser, garantibeviser og obligationer udstedt af Nordnet.

Yderligere information
Du kan læse mere om, i hvilket omfang din pensionskonto er sikret under den 
danske garantiordning på www.gii.dk
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Grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud  

Indskud i Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige er beskyttet af:

Hvis du har en fælleskonto med en eller flere andre personer:

Tilbagebetalingsperiode hvis kreditinstituttet ikke kan indfri sine forpligtelser:

Yderligere oplysninger:

(1)  Den ordning, der er ansvarlig for beskyttelsen af dit indskud
 Dit indskud er dækket af en lovreguleret indskudsgarantiordning. Hvis din  
 bank bliver insolvent, vil dine indskud blive tilbagebetalt op til et beløb i  
 danske kroner, som ved tidspunktet for erstatningens ikrafttræden, svarer tli  
 højst 100.000 Euro af indskudsgarantiordningen.

(2) Almindelig grænse for beskyttelse
 Hvis et indskud er indisponibelt, fordi et pengeinstitut er ude af stand  
 til at opfylde sine finansielle forpligtelser, tilbagebetales indskydere af en  
 indskudsgarantiordning. Denne tilbagebetaling dækker maksimalt et beløb  
 i danske kroner, som ved tidspunktet for erstatningens ikrafttræden svarer 
 til højst 100.000 Euro af indskudsgarantiordningen per pengeinstitut.  
 Det betyder, at alle indskud i det samme pengeinstitut lægges sammen 
 for  at fastsætte dækningsniveauet. Hvis en indskyder f.eks. har en   
 opsparingskonto med 90.000 Euro og et depot/konto med 20.000 Euro, får  
 vedommende kun tilbagebetalt 100.000 Euro (ca. 750.000 kr.).

 Udover dette beløb giver den svenske indskudsgarantiordning yderligere  
 erstatning på højst frem millioner svenske kroner (tillægsbeløb), hvis kunden  
 på troværdig måde kan vise, at indskuddet relaterer sig til i loven særskilt  
 angivne livsbegivenheder (f.eks. indskud som henfører sig til salg af privat  
 bolig, afskedigelse, bodeling, sygdom, invaliditet eller dødsfald, og indskud  
 som følge af erstatning eller godtgørelse for skader forvoldt ved kriminalitet,  
 fejlagtig domsfældelse eller myndighedsbeslutning.

 Nordnet Bank har endvidere tilsluttet sig Garantiformuen som supplement  
 til den svenske ordning. Det betyder, at kundens pensionsmidler er dækket af  
 Garantiformuen. Likvide midler på pensionskonti er såkaldte ”særlige indlån”,  
 som dækkes af Garantiformuen fuldt ud (uden beløbsbegrænsning).

 Flere oplysninger kan findes på www.insattningsgarantin.se og www.gii.dk.

Yderligere oplysninger

Tilbagebetalingsvaluta:

Kontakt:

Grænsen på 100.000 Euro (ca. 750.000 kr.) gælder separat for hver 
indskyder. (3)

7 arbejdsdage. (4)

www.insattningsgarantin.se

www.gii.dk

Danske kroner 

Riksgälden
Olof Palmes Gata 17
103 74 Stockholm

Tlf. (+46) 08-613 45 00
Email: riksgalden@riksgalden.se

Grantiformuen
Sank Annæ Plads 13, 2. tv
1250 København K
Tlf. (+45) 33 14 62 45
Email: gii@gii.dk

Grænse for beskyttelsen:

Den svenske Indskudsgaranti (Riksgälden Insättningsgarantin). Nordnet Bank 
har som supplement til den svenske ordning tilsluttet sig Garantiformuen. (1)

100.000 Euro (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder pr. pengeinstitut.  (2)

Hvis du har flere indskud i det samme kreditinstitut: Alle dine indskud i  Nordnet Bank AB og dens udenlandske filialer er ”samlet”, 
og summen er omfattet af grænsen på 100.000 Euro (ca. 750.000 kr).

(3)  Grænse for beskyttelse af fælleskonti
 I tilfælde af fælleskonti finder grænsen på 100.000 Euro (ca. 750.000 kr.)  
 anvendelse på hver indskyder.
  
(4)  Tilbagebetaling
 Den ansvarlige indskudsgarantiordning er Riksgälden, Olof Palmes Gata 17,  
 103 74 Stockholm, telefon (+46) 08-613 45 00, 
 Email: riksgalden@riksgalden.se, riksgalden@riksgalden.se.

 Nordnet Bank har som supplement til den svenske ordning tilsluttet sig  
 Garantiformuen, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K, telefon 
  (+45) 33 14 62 45, Email: gii@gii.dk, www.gii.dk. 

 Indskudsgarantiordningen vil tilbagebetale dine indskud op til et beløb i  
 danske kroner, som ved tidspunktet for erstatningens ikrafttræden svarer  
 til højst 100.000 Euro, senest inden for 7 arbejdsdage. Hvis tilbagebetalingen  
 ikke har fundet sted inden for disse frister, bør du rette henvendelse til  
 indskudsgarantiordningen, idet den periode, inden for hvilken, der kan  
 fremsættes krav om tilbagebetaling, kan udløbe efter en vis frist. Yderligere  
 oplysninger kan findes på www.insattningsgarantin.se og www.gii.dk.

(5)  Andre vigtige oplysninger
 Normalt er alle detailindskydere og virksomheder dækket af   
 indskudsgarantiordninger. Undtagelser i forbindelse med visse indskud  
 anføres på webstedet for den ansvarlige indskudsgarantiordning. Dit  
 pengeinstitut oplyser også efter anmodning indskyderen om, hvorvidt  
 visse produkter er dækket eller ej. Hvis indskuddene er dækket, bekræfter  
 pengeinstituttet det også på kontoudtoget.

Depot-/kontonr. (udfyldes af Nordnet)

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige   Postboks 2307  DK-1026 København K  Tlf. +45 70 20 66 85
E-mail: nordnet.nordnet.dk   www.nordnet.dk   CVR-nr. 32301908   Nordnet Bank AB SE 51 64 06-0021   Hovedkvarter: Stockholm

Oplysningsskema

Indskyderens kvittering for modtagelse: Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige, betragter det som en 
stiltiende kvittering for modtagelse, når der foretages en transaktion på den 
nye konto enten af kunden eller af Nordnet på kundens foranledning.


