
 

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, 920058817 MVA (Foretaksregisteret) 
Nordea Bank Abp, Helsingfors, Finland, 2858394-9  (Patent- och registerstyrelsen) 

425div 

Kundenavn:       

Organisasjonsnr.:       

 

Orientering om samtykke for utveksling av kredittinformasjon 

Nordea Bank Abp, filial i Norge er den norske banken i Nordea-konsernet (Nordea). Morselskapet er Nordea 
Bank Abp og konsernet består av en rekke datterselskaper både i Norge og i utlandet. 
Nordeas låneprodukter i Norge leveres av Nordea Bank Abp, filial i Norge og av dets norske datterselskaper. 
Eksempelvis tilbyr Nordea Finans Norge AS bl.a. billån. Videre overfører banken en stor del av sin 
låneportefølje til Nordea Eiendomskreditt AS. For å kunne utveksle opplysninger, herunder 
kredittopplysninger, mellom de ulike selskapene i Nordea, stiller lovgiver krav om at kunden må samtykke til 
slik utveksling. Ettersom låneprodukter tilbys av ulike selskaper i Nordea, er det behov for at et slikt 
samtykke er generelt. Dette for å sikre at det aktuelle Nordea-selskap ved sin kredittvurdering har mest mulig 
fullstendige og relevante opplysninger om kunden, samt for at kunden ikke skal behøve å måtte fremskaffe 
relevante inntekts-, formues- og betalingsopplysninger på ny dersom dette tidligere er overlevert et annet 
selskap i Nordea. 
 
I forbindelse med eventuelt mislighold av låneengasjement i et Nordea-selskap, vil det dessuten være 
nødvendig, ved vurderingen av hva som vil være den mest hensiktsmessige løsning for kunden og for 
Nordea, å kunne se alle kundens engasjementer i Nordea under ett. Kundens samtykke er nødvendig også 
for å kunne utveksle alle opplysninger som er relevante for dette formål. 
 
Det kan bli endringer i strukturen i Nordea, f.eks ved at nye selskaper vil tilby lån eller ved at kunden får en 
ny avtalepart i et eksisterende avtaleforhold. Det generelle samtykke til utveksling av opplysninger vil derfor 
også gjelde overfor slike selskaper. 
 
 

Erklæring: 

Det samtykkes i at ethvert selskap i Nordea kan benytte samtlige opplysninger Nordea har registrert om  ved 
enhver kredittvurdering og ved et eventuelt mislighold av låneengasjement i ett eller flere selskap i Nordea: 
 
 
 
 
 

Sted  Dato  Underskrift 

 
Kunden kan ikke trekke tilbake avgitt samtykke så lenge kunden har løpende lån i Nordea. 


