
Avtale om 

Informasjonstjenester via 

Internett m.v. mellom Nordea 

Bank Abp, filial i Norge, og 

Kunden Versjon 1.0.1 

1.0 Generelt. Informasjonstjenester via Internett m.v. er 

en Lukket Tjeneste som Nordea Bank Abp, filial i Norge, 

(Nordea) tilbyr Kunder som har tilgang til Internett eller 

lignende medier, herunder telefoni. Avtale om 

Informasjonstjenester via Internett m.v. er en 

underliggende Nettjenesteavtale til Nettbankavtalen. For 

å få tilgang til Informasjonstjenester via Internett m.v. 

må Kunden ha gjort seg kjent med og undertegnet 

Nettbankavtalen. 

2.0. Inngåelse av avtale om Informasjonstjenester via 

Internett m.v. og de enkelte Informasjonstjenestene. 

Avtale om Informasjonstjenester via Internett m.v. 

inngås på Nordeas hjemmesider ved at Kunden gjør seg 

kjent med, og ved avkryssing aksepterer vilkårene for, 

tjenesten. Avtalen kan knytte seg til en eller flere av 

Kundens konti. Ved å ta i bruk de enkelte tjenestene 

aksepterer Kunden således vilkårene for disse 

tjenestene. Nordea bekrefter at avtale er inngått ved å gi 

Kunden tilgang til de valgte Informasjonstjenester. 

Denne avtale gjelder så langt den passer for de enkelte 

Informasjonstjenestene 

3.0. De ulike Informasjonstjenestene Spesielle vilkår og 

regler for de ulike Informasjonstjenestene vil fremgå av 

beskrivelsen av tjenestene på Nordeas hjemmesider. 

Nordea vil kunne utvide og endre antall og typer av 

Informasjonstjenester. 

4.0. Sikkerhetsløsning I henhold til Nettbankavtalen er 

Kunden gitt et passord som vil gi Kunden tilgang til å 

inngå denne avtale om Informasjonstjenester via 

Internett m.v. så snart Nordea har åpnet tjenesten for 

Kunden. For øvrig gjelder reglene om sikkerhetsløsning i 

Nettbankavtalen. 

5.0. Ansvar  

5.1. Kundens ansvar Kunden skal umiddelbart meddele 

Nordea om forhold knyttet til Kunden som har betydning 

for avtalen. For øvrig gjelder ansvarsreglene i 

Nettbankavtalen. 

5.2. Nordeas ansvar Ansvar for Nordea fremgår av 

Nettbankavtalen 

6.0. Mislighold Mislighold foreligger dersom Kunden ikke 

lenger oppfyller forutsetningene eller ikke har overholdt 

sitt ansvar i denne avtalen eller Nettbankavtalen. 

7.0. Heving Dersom det foreligger vesentlig mislighold, 

har Nordea uten foregående varsel og med umiddelbar 

virkning rett til å heve denne avtale og herunder de 

aktuelle Informasjonstjenester. Vesentlig mislighold av 

denne avtalen kan føre til at Nettbankavtalen og 

eventuelle øvrige Nettjenesteavtaler heves. 

8.0. Oppsigelse Virkningen av en oppsigelse er at kunden 

ikke lenger kan benytte Informasjonstjenester via 

Internett m.v. For øvrig gjelder reglene om oppsigelse i 

Nettbankavtalen. 

9.0. Meddelelser Reglene om meddelelser i 

Nettbankavtalen gjelder så langt de passer. 

10.0. Endring av denne avtale Reglene om endring i 

Nettbankavtalen gjelder så langt de passer. 

11.0. Priser m.m. De til enhver tid gjeldende priser for 

etablering og bruk av de ulike Informasjonstjenestene 

fremgår av bankens prisliste og/eller Kundens 

kontoutskrift. Kunden samtykker i at Nordea belaster 

konto for de avtalte priser. 

Denne avtale, med de underliggende 

Informasjonstjenestene, samt annen relevant 

informasjon, finnes på bankens hjemmesider 

www.nordea.no. 


