VEDLEGG
(An English version of this attachment is available on our website www.nordea.no )
Nordea har besluttet å flytte morselskapet i Nordea-gruppen, Nordea Bank AB (publ), til Finland.
Du som kunde behøver ikke å foreta deg noe som følge av dette, og ditt kundeforhold med Nordea vil ikke påvirkes.
I dette vedlegget finner du nærmere informasjon om visse konsekvenser av denne flyttingen bl.a opplysninger om
bankens nye navn, tilsynsmyndighet, innskuddsgarantidekning og investorkompensasjonsordning samt om endringer
i de Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.
Flyttingen gjennomføres ved å fusjonere Nordea Bank AB (publ) med det nyopprettede finske datterselskap Nordea Holding
Abp (navnet skal endres til Nordea Bank Abp). Alle Nordea Bank AB (publ) sine forpliktelser og rettigheter vil bli overtatt av
Nordea Bank Abp. Etter fusjonen vil Nordea Bank Abp, filial i Norge være kreditor eller tjenesteyter for tjenester og avtaler hvor
kreditor eller tjenesteyter før registrering av fusjonen var Nordea Bank Ab (publ), filial i Norge. Intensjonen er at fusjonen vil bli
gjennomført ca 1. oktober 2018, avhengig av at alle nødvendige lovpålagte godkjennelser er mottatt.
Tjenesteleverandør og kontaktinformasjon
Nordea Bank Abp filial i Norge, Org.nr. 920058817
Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
Kundeservice:
Personkunder
Bedriftskunder

Telefon: +47 23206001
Telefon: +47 23206002

Tilsynsmyndigheter
Den Europeiske Sentralbanken (ECB)
Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main,
Germany
Tlf: +49 69 13440
www.ecb.europa.eu
Finansinspektionen
Snellmaninkatu 6, P.O. Box 103, FI-00101 Helsinki,
Finland
Tlf: +358 (0)9 183 51
www.finanssivalvonta.fi
Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum, 0107
Oslo
Tlf: +47 22939800
www.finanstilsynet.no

Virksomheten i Nordea Bank Abp, filial i Norge er videre
overvåket av det norske Forbrukertilsynet og andre
myndigheter innenfor deres myndighetsområder.

(finansforetaksloven) kapittel 19. Maksimumsbeløpet på 2
millioner kroner gjelder selv om innskyteren har flere
kontoer i filialen. Det skal gjøres fradrag i erstatningen for
innskudd i filialen som omfattes av den norske
innskuddsgarantien for innskyterens eventuelle gjeld til
filialen, dersom gjelden er forfalt til betaling og filialen har
rett til slik motregning etter alminnelige rettsregler.
Garantien blir effektiv hvis en bank er permanent insolvent,
og det finske tilsyn for finansiell stabilitet, i samarbeid med
det finske finanstilsynet og den finske sentralbank,
beslutter at innskuddsgarantien skal tre inn.
Hvis du har konto i Nordea i andre land
Bemerk at den maksimale dekningen under den finske
innskuddsgarantiordningen vil bli beregnet samlet for
innskudd i Nordea Bank Abp og alle bankens utenlandske
filialer, idet alle innskudd i en og samme bank skal legges
sammen. Innskudd er dekket pr. innskyter pr. bank. Den
kombinerte dekningen er i første omgang et beløp inntil
100.000 euro supplert med eventuelle spesielle regler
vedrørende dekning i de forskjellige land. Du finner
informasjon om Nordea Bank Abp’s filialer i andre land på
nordea.com.

Mulighet for gebyr- og kostnadsfritt uttak
Innen 3 måneder etter at du har mottatt denne
informasjonen vil du, som innskyter, ha rett til å ta ut fra
banken eller overføre til annen institusjon, innskudd og
påløpte renter som på grunn av fusjonen vil overstige det
maksimumsbeløp som vil være dekket av
innskuddsgarantien. Banken vil ikke belaste gebyr eller
kostnader for slike uttak.
Investorkompensasjonsordning

Innskuddsgaranti
Etter fusjonen vil innskuddene i hovedsak være garantert
av den finske innskuddsgaranti-ordningen. Ordningen vil
dekke innskudd opptil 100.000 euro, og i tillegg vil
innskuddet være fullt dekket hvis det er relatert til salg av
en bolig for egen bruk, og hvis innskuddet skal brukes til å
kjøpe en ny bolig for egen bruk. En slik dekning gjelder i 6
måneder fra den dag beløpet ble satt inn på konto.
Innskudd i den norske filialen som overstiger 100.000
euro, (og som ikke dekkes av den særskilt forhøyede
dekningen som nevnt over) dekkes av den norske
innskuddsgarantien opp til 2 millioner norske kroner i sum
for den enkelte innskyter, jfr lov av 10 april 2015 nr. 17

Nordea Bank Abp vil være medlem av den finske
investorkompensasjonsordningen. Denne ordningen
dekker kundenes finansielle midler og instrumenter som
oppbevares av Nordea Bank Abp i tilfelle Nordea Bank
Abp ikke kan oppfylle sine forpliktelser til å utlevere
investorenes eiendeler på grunn av bankens vedvarende
betalingsvansker. Investorkompensasjonsordningen gir en
maksimal kompensasjon på 20.000 euro til ikkeprofesjonelle investorer, dog begrenset til 90% for krav
inntil EUR 20.000.

Kompensasjonen gjelder ikke for tap som følge av
kursendringer på finansielle instrumenter. Slike tap er alltid
kundens ansvar. Investorkompensasjonsordningen dekker
ikke plasseringer i verdipapirfond og forsikringer med
investeringsvalg eller innskudd.
Dersom kunden mottar kompensasjon fra
innskuddsgarantiordningen, har kunden ikke krav på
erstatning fra investorkompensasjonsordningen for disse
eiendelene.
Nordea Bank Abp vil også slutte seg til den norske
investorkompensasjonsordningen for å supplere den finske
ordningen. På denne måten vil du under enhver
omstendighet bli dekket med inntil 200.000 norske kroner
og dekningen av profesjonelle investorer vil fortsette å
gjelde.
Denne endring i investorkompensasjonsordningen vil tre i
kraft fra fusjonstidspunktet.

Behandling av personopplysninger
Nordea behandler personopplysninger i forbindelse med
sin virksomhet. Som følge av fusjonen vil Nordea Bank
Abp være å anse som behandlingsansvarlig. Nordeas
personvernpolicy finner du på www.nordea.no.
Rammeavtale for innskudd
Bankens Generelle vilkår for innskudd og
betalingstjenester vil bli endret fra den dato
flyttingen blir gjennomført.
Bestemmelsen om bankens virksomhet,
tillatelser og tilsynsmyndighet vil få
følgende ordlyd:
Bankens hovedaktivitet er bank- og
finansieringsvirksomhet, med tillatelse til å drive slik
virksomhet i Norge. Banken står under tilsyn av Den
Europeisk sentralbanken (ECB), Finanstilsynet i Finland
og, når det gjelder enkelte deler av den norske filialens
virksomhet, også av Finanstilsynet i Norge. Banken er
registrert i blant annet Foretaksregisteret og
foretaksnummeret fremgår av bankens avtaler og på
bankens nettsider. Banken er ikke merverdiavgiftspliktig
med hensyn til kontohold og betalingstjenester.
Bankens virksomhet med mottak av innskudd, kontohold
og ytelse av betalingstjenester i Norge er bl.a. regulert i
finansforetaksloven, betalingssystemloven og
finansavtaleloven. Disse lovene er elektronisk tilgjengelig
på www.lovdata.no.
Bestemmelsen om innskuddsgaranti vil få følgende
ordlyd:
Innskudd er garantert av den finske innskuddsgarantien opp
til 100.000 euro. Utover denne dekning er innskudd fra salg
av bolig for egen bruk garantert med et ubegrenset beløp i
6 måneder etter innskuddet ble foretatt, dersom innskuddet
skal benyttes til kjøp av ny bolig for egen bruk. Innskudd i
bankens norske filial som overstiger 100.000 euro, og som
ikke dekkes av den nevnte forhøyede garanti, dekkes av

den norske innskuddsgarantien opp til 2 millioner norske
kroner i sum for den enkelte innskyter, jfr lov av 10 april
2015 nr 17 (finansforetaksloven) kapittel 19.
Maksimumsbeløpet på 2 millioner kroner gjelder selv om
innskyter har flere kontoer i filialen. Det skal gjøres fradrag i
erstatningen for innskudd i filialen som omfattes av den
norske innskuddsgarantien for innskyterens eventuelle gjeld
til filialen, dersom gjelden er forfalt til betaling og filialen har
rett til slik motregning etter alminnelige rettsregler.
Garantien blir effektiv etter beslutning av det finske tilsyn for
finansiell stabilitet i samarbeide med det finske
finanstilsynet og den finske sentralbanken, dersom banken
er permanent insolvent..
Endringene i Generelle vilkår for innskudd og
betalingstjenester anses akseptert av kontohaver med
mindre kontohaver innen iverksettelsesdatoen 1. oktober
2018 skriftlig har sagt opp kundeforholdet. Kontohaver har
i så fall rett til å få utbetalt pengene på konto med påløpte
renter. I forbrukerforhold kan slik avslutning skje
vederlagsfritt.

