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Avtale om Investortjenester på
nett mellom Nordea Bank AB
(publ), filial i Norge v/ Capital
Market Services og Kunden
Versjon 1.1.3

1.0 Generelt
Investortjenester på nett er en Lukket Tjeneste
som Nordea Bank AB (publ), filial i Norge
v/Capital Market Services,
organisasjonsnummer 983258344 MVA, tilbyr
Kunder som har tilgang til Internett eller
lignende medier.
Avtale om Investortjenester på nett er en
underliggende Nettjenesteavtale til
Nettbankavtalen.
For å få tilgang til Investortjenester på nett må
Kunden ha lest, gjort seg kjent med og
undertegnet Nettbankavtalen. I tillegg har
Kunden gjort seg kjent med og ved avkryssing
i registreringsskjemaet akseptert innholdet i
denne avtale om Investortjenester på nett.
Nordea Bank AB (publ), filial i Norge (Nordea)
bekrefter at avtalen er inngått ved å gi Kunden
tilgang til Investortjenester på nett.
Investortjenester inneholder en elektronisk
presentasjon av Kundens verdipapirportefølje
på VPS-konti. For tiden inneholder
Investortjenester en basismodul og en
tilleggsmodul hvor noen av tjenestene er
betalbare. Kurser oppdateres daglig.
Bankens hovedaktivitet er bank- og
finansieringsvirksomhet, med konsesjon fra
Finansdepartementet etter bank- og
finanslovgivningen. Banken står under tilsyn av
Kredittilsynet og er registrert i bl. a.
Foretaksregisteret. Bankens virksomhet
tilknyttet investortjenester er bl.a. regulert i
verdipapirregisterloven, forretningsbankloven
og finansieringsvirksomhetsloven. Disse lovene
er elektronisk tilgjengelig på www.lovdata.no
Bankens besøksadresse er Essendropsgate 7,
0368 Oslo, telefon 22 48 50 00,
Internettadresse www.nordea.no

2.0 Verdipapirer
Verdipapirer vil i denne avtale omfatte aksjer,
grunnfondsbevis, obligasjoner og sertifikater
omsatt ved Oslo børs, og/eller registrert i
Verdipapirsentralen (VPS).

3.0 Basismodulen
Basismodulen inneholder for tiden følgende

tjenester:
Beholdnings- og transaksjonsoversikt
Verdipapirinformasjon
Kontoopplysninger
Elektroniske endringsmeldinger
Tegning i emisjoner
Foretakshendelser

4.0 Tilleggsmodulen
Tilleggsmodulene er valgfrie og inneholder for
tiden følgende tjenester:
Beholdning ved årsslutt
Beholdning pr. dato
Innsyn i fullmakter og rettigheter på egne
verdipapir konti.
Innsyn for rettighetshaver med disposisjonseller tilskriverrett.
Gruppering av Investorer (Bedriftsrelatert
tjeneste)

5.0 Sikkerhetsløsning
I henhold til Nettbankavtalen er Kunden gitt et
passord som vil gi Kunden tilgang til
Investortjenester på nett så snart Capital
Market Services har åpnet tjenesten for
Kunden.
For øvrig gjelder reglene om sikkerhetsløsning i
Nettbankavtalen.

6.0 Ansvar
6.1 Kundens ansvar
Kunden er selv ansvarlig for eventuell
avbestilling av betalbare tjenester. Kunden vil
bli fakturert for bestilte tjenester etter Capital
Market Services gjeldende prislister. For øvrig
gjelder ansvarsreglene i Nettbankavtalen så
langt de passer.
6.2 Security Operations / RCC ansvar
Capital Market Services tar ikke ansvar for
riktigheten av opplysningene i
Investortjenester og kan ikke gjøres ansvarlig
for tap eller skade, direkte eller indirekte på
grunn av eventuelle feil og/eller mangler i
Investortjenester på nett. For øvrig gjelder
ansvarsreglene i Nettbankavtalen så langt de
passer.

7.0 Mislighold
Mislighold foreligger dersom Kunden ikke
lenger oppfyller forutsetningene eller ikke har
overholdt sitt ansvar i denne avtalen eller
Nettbankavtalen.

8.0 Heving
Dersom det foreligger vesentlig mislighold, har
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Capital Market Services uten forutgående
varsel og med umiddelbar virkning rett til å
heve Avtale om Investortjenester på nett.
Vesentlig mislighold av denne avtalen kan føre
til at Nettbankavtalen og eventuelle øvrige
Nettjenesteavtaler heves.

Gebyrene forfaller til betaling som angitt i
prislisten. Banken er ikke
merverdiavgiftspliktig med hensyn til
investortjenester på nett. Banken beregner
ingen tilleggsgebyrer for at avtalen inngås ved
fjernsalg.

9.0 Oppsigelse

13.0 Angrerett
Avtalen er en fjernsalgsavtale. I de tilfelle
kunden er forbruker vil Kunden ha angrerett.
Les mer om angreretten, angrefristens lengde,
vilkår for å bruke angreretten og følger av å
ikke bruke angreretten på www.nordea.no eller
i eget avtalehefte.

Oppsigelsesfristen er 10 dager. For øvrig
gjelder oppsigelsesreglene i Nettbankavtalen.

10.0 Meddelelser
Capital Market Services kan gi meddelelser i
brev eller elektronisk. Avtalevilkår og
forhåndsopplysninger samt bankens løpende
meldinger og informasjon så lenge avtalen
løper, vil skje på norsk.
Meddelelser som er avsendt fra Capital Market
Services anses å ha kommet frem til Kunden
senest den syvende dagen etter
avsenderdagen.
Meddelelser fra Kunden til Capital Market
Services vedrørende denne avtalen skal sendes
til Nordea Bank AB (publ), filial i Norge
v/Capital Market Services, Postboks 1166
Sentrum, 0107 OSLO. Eller via E-post vpski@nordea.no. Dersom melding er sendt
elektronisk, anses den mottatt når Kunden har
mottatt bekreftelse fra Capital Market
Services.
Meddelelser/forespørsel vedrørende
Nettbankavtalen reguleres i denne.

11.0 Endring av denne avtale
Capital Market Services har rett til ensidig å
endre innhold og omfang av denne avtalen,
herunder å endre verdipapir som presenteres
over Internett eller lignende medier i henhold
til denne avtale. Endringer uten betydning for
Kunden, vil ikke bli varslet og kan iverksettes
umiddelbart. Endringer av betydning vil bli
varslet og skal virke overfor Kunden fra og
med den 31. dagen etter at Security
Operations / RCC i brev eller elektronisk har
varslet Kunden. Om Kunden ikke godtar
endringen har han rett til å si opp denne
avtalen senest med virkning fra endringenes
ikrafttreden.

12.0 Priser
Gjeldende gebyrer og andre kostnader ved å
ha og bruke tjenesten fremgår i prisliste på vår
nettjeneste www.nordea.no. De oppgitte
gebyrer og kostnader er gjeldende p.t. satser,
og kan ensidig endres som beskrevet i Avtalen.

14.0 Tvister
Både kundekontakt før eventuell
avtaleinngåelse og selve avtalen, bygger på
norsk rett. Eventuelle tvister skal løses etter
norsk rett og for norske domstoler. Tvister
behandles etter regelen i
verdipapirregisterloven §§9-4 og 9-5 og kan
bringes inn for VPS’ uavhengige klagenemnd i
de tilfelle der nemnda er kompetent. Nemndas
adresse er Klagenemnden for VPS ASA, Pb 4,
0051 Oslo, og telefonnummer er 22635300.
Særskilte regler om erstatningsansvar og
sikkerhetsstillelse følger av
verdipapirregisterloven kapittel 9.

