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Innehavers navn Fødselsnummer(11 siffer) Kontonummer Dato 

           

Medinnehavers navn Fødselsnummer(11 siffer)  

          

Innehavers adresse Kommune/Land 

 

 

 

 

IBAN kontonr. - International Bank Account No 
(Benyttes ifm. utenlandstransaksjoner)  

 

Kontoprodukt Kontobetegnelse 

  

   

  

  

Merk at nye rentesatser kan ha vært varslet men ikke effektuert. For mer 
detaljert prisinformasjon, gå til www.nordea.no/privat (Prislister) 

Signatur 

Signering av avtalen utføres på korresponderende ”Signaturskjema”. 

 

Kontobetingelser 
 
1. Kontobetingelsene for Brukskonto suppleres av bankens «Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester». Ved 

eventuell motstrid går kontobetingelsene til Brukskonto foran de Generelle vilkår.  
 
2. Saldoen forrentes og kontoen prises etter de til enhver tid gjeldende satser. Rentebetingelser og priser for 

betalingstjenester finnes i bankens prisoversikt. Kreditrenter avregnes konto ved utløpet av hvert kalenderår. 
Debetrenter avregnes kvartalsvis og transaksjonspriser belastes hver måned. 

 
3. Kontoutskrift sendes ut hver måned dersom det har vært bevegelse på konto. Årsoppgave og kontoutskrift sendes 

ved utløpet av kalenderåret og gir opplysninger om saldo, renter samt omkostninger. 
 
4. For alle uttak/belastninger gjelder vanlige priser på betalingstjenester. Bruk av Nordea's betalingstjenester på 

kontoen kan medføre omkostninger som vil redusere den effektive renten på kontoen. 
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Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 
 

1. Om kontoavtalen  
   

Lov av 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler (finansavtaleloven) med overgangsregler gjelder for kontoavtalen. Dersom 
avtale om konto eller en enkelt betalingstjeneste er inngått før denne loven (eventuelt enkeltbestemmelser i loven) er trådt i kraft, 
gjelder også overgangsregler og eventuelt eldre finansavtalelov 25. juni 1999 nr. 46.    

  
Kontoavtalen skal være skriftlig. Skriftlighetskravet er ikke til hinder for at avtalen kan inngås og endres ved hjelp av elektronisk 
kommunikasjon.   

  

Kontohaver eller den som oppretter en konto for andre herunder for mindreårige og andre umyndige, skal ved kontoopprettelsen 
legitimere seg og bekrefte riktigheten av opplysningene.   

  

Finansavtaleloven fastsetter krav til innholdet i kontoavtaler. Kontoavtalen består av følgende deler:  
 

Del A. Dette hoveddokument   
Del B. Bankens gjeldende prisliste   
Del C. Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester – forbrukerforhold  
Del D. Eventuelle særskilte avtalevilkår for den kontotype som kontoavtalen gjelder for  
Del E. Eventuelle særskilte avtalevilkår for de(n) betalingstjeneste(r) som kontoavtalen gjelder for   
Del F. Blankett for disponenter og fullmaktsforhold  
Del G. Eventuelle andre dokumenter og avtalevilkår  

  

2. Informasjon før inngåelse av kontoavtale  
Etter finansavtaleloven skal banken før det blir inngått kontoavtale gi kontohaver skriftlige opplysninger om sentrale vilkår i 
avtaleforholdet. Det skal blant annet gis opplysninger om   
• renter og priser,   
• hvordan kontoen og tilhørende betalingsinstrumenter kan brukes,   
• ansvar og risiko ved bruk av kontoen og for andres urettmessige bruk av den,   
• hvilke regler som gjelder for innskuddsgaranti.   

  

Kontohaver bekrefter i og med avtaleinngåelsen å ha mottatt slike opplysninger og fått anledning til å sette seg inn i 
opplysningene før kontoavtalen ble inngått. Opplysningene anses som en del av kontoavtalen.  

  

3. Utvidelse av kontoavtalen med nye produkter og tjenester  
Blir kontohaver og banken enige om å utvide (supplere) gjeldende kontoavtale med andre innskuddsprodukter eller 
betalingstjenester, vil kontohaver motta gjeldende prisliste og særskilte avtalevilkår for de(n) produkter eller tjenester som 
utvidelsen gjelder for.    

 

4. Om disponenter og fullmaktsforhold   
De(n) som gis disposisjonsrett til kontoen (disponenter) skal legitimere seg overfor banken og bekrefte riktigheten av 
legitimasjonsopplysningene. Opplysninger om disponenter og fullmaktsforhold og regnes som en del av kontoavtalen.  

  

5. Om opprettelse av konto for mindreårige   
En mindreårig som har fylt 15 år kan alene inngå avtale om konto for midler som den mindreårige selv har rett til å råde over 
etter vergemålsloven. Banken kan kreve at en verge bekrefter at den mindreårige har rett til å råde over midlene. Opprettelse av 
konto for midler som den mindreårige ikke har rett til å råde over, må gjøres av verge. Det samme gjelder for opprettelse av 
konto for mindreårige som ikke har fylt 15 år. Det gjelder særskilte avtalevilkår for konto for mindreårige. Disse vilkårene inngår 
som del av kontoavtalen så lenge kontohaver er umyndig og det er i disse særskilt bestemt hva som skal gjelde for avtalen, 
herunder om endringer og opplysninger som gis i kontoforholdet.  

 

6. Elektronisk kommunikasjon – meldinger og varsler mellom banken og kontohaver  
Kontohaver samtykker til at banken kan kommunisere elektronisk med kontohaver. Kontohaver kan reservere seg mot 
elektronisk kommunikasjon ved å melde fra skriftlig til banken. Kontohaver vil da normalt motta kommunikasjon fra banken per 
post. Dersom kontohaver har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon, får meldinger og varsel virkning for kontohaver når 
meldingen er kommet frem per post.  

  
Elektronisk kommunikasjon mellom banken og kontohaver vil skje via for eksempel digital bank i henhold til kontoavtalen del E, 
e-post, telefon, tekstmelding eller digital postkasse i den grad banken har tilrettelagt for dette. Med digital bank menes 
elektroniske kommunikasjonskanaler hvor banktjenester tilbys, som for eksempel nettbank, mobilbank (herunder applikasjon 
(app) på digitale enheter) eller kontofon. I de tilfellene hvor finansavtaleloven stiller krav om at noen skal varsles, skal varselet 
eller melding om varselet sendes direkte til mottakeren. Ved varsel fra banken til kunden skal kunden varsles i en 
kommunikasjonskanal som kunden bruker i det daglige og som ikke er bankens digitale tjenesteportal, som for eksempel digital 
postkasse, epost som ikke er opprettet av banken eller SMS. Meldinger til kontohaver som ikke har reservert seg mot elektronisk 
kommunikasjon får virkning for kontohaver når de er gjort tilgjengelig for kontohaver i digital bank. Ved melding om heving, 
oppsigelse, sperring, tvangsfullbyrdelse eller lignende forhold som det er avgjørende at kontohaver får kunnskap om, skal 
banken forsikre seg om at mottakeren har fått kunnskap om at meldingen er mottatt. Banken kan om nødvendig kontakte 
kontohaver per SMS, epost, telefon eller på annen måte forsikre seg om at kontohaver har fått meldingen. Ved kontohavers 
melding til banken, anses meldingen for å være kommet frem når den på en betryggende måte er sendt til eller gjort tilgjengelig 
for banken. Kontohaver skal benytte de meldingsmuligheter som banken har stilt til disposisjon. Slik melding anses for å oppfylle 
kravet til direkte varsel i de tilfellene finansavtaleloven krever det. 
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Standardisert format for kundeinformasjon fastsatt av Bankenes sikringsfond 
INFORMASJON TIL INNSKYTERE 

 

Grunnleggende opplysninger om beskyttelse av innskudd 

Innskudd i Nordea Bank Abp, filial i 
Norge er beskyttet av: 

Den finske innskuddsgarantien og Bankenes sikringsfond 1) 

Grense for beskyttelsen: 100.000 euro fra finsk sikringsordning og eventuell tilleggsdekning opp til  
2 000 000 norske kroner fra norsk sikringsordning pr. innskyter og pr. 
kredittinstitusjon 2) 
 

Innskuddsgaranti: Kontoen er dekket av innskuddsgarantien 

Tilleggsbeskyttelse: Dersom innskuddene dine skulle overstige grensen på 
2 000 000 norske kroner kan du i visse tilfeller ha krav på en ubegrenset 
tilleggsbeskyttelse. Det kan gjelde innskudd gjort på din konto de siste 12 
måneder som er knyttet til kjøp og salg av bolig eller fritidshus, ekteskap, 
samlivsbrudd, avslutning av arbeidsforhold, uførhet, død, forsikringsutbetaling 
eller erstatning 3) 
 

Hvis du har flere innskudd i den 
samme kredittinstitusjonen: 

Alle dine innskudd i Nordea Bank Abp legges sammen og summen er omfattet 
av grensen på 100.000 euro. Innskudd i bankens norske filial som ikke dekkes 
av den finske innskuddsgarantien, legges sammen og dekkes av den norske 
innskuddsgarantien opp til 2 000 000 norske kroner 
 

Hvis du eier en konto sammen 
med en eller flere andre personer: 

Beløpsgrensene gjelder separat for hver innskyters andel av innskuddet 4) 

Tilbakebetalingsperiode hvis 
kredittinstitusjonen ikke kan innfri 
forpliktelsene sine: 

I utgangspunktet 7 arbeidsdager 5) 

Tilbakebetalingsvaluta: Erstatning gis i norske kroner 

Kontakt:    

  Finsk sikringsordning Norsk sikringsordning  

  Financial Stability 
Authority 
PO Box 70 
00581 Helsinki 
talletussuoja@rvv.fi 

Bankenes sikringsfond 
Pb. 2579 
0202 Oslo 
firmapost@sikringsfondet.no 

 

    
Ytterligere opplysninger: www.bankenessikringsfond.no  

 
1) Ordninger som er ansvarlig for beskyttelse av ditt innskudd 

Ditt innskudd er dekket av de lovbestemte innskuddsgarantiordningene i Finland og Norge. Hvis  
banken skulle bli insolvent, vil dine innskudd i alle tilfeller bli tilbakebetalt opp til sammen 2 000 000  
norske kroner av disseinnskuddsgarantiordningene. 

 
2) Ordinær grense for beskyttelse 

Hvis et innskudd er utilgjengelig fordi en kredittinstitusjon er ute av stand til å oppfylle sine finansielle 
forpliktelser, tilbakebetales innskytere av en innskuddsgarantiordning. Tilbakebetalingen dekker opp til 
2 000 000 norske kroner pr. kredittinstitusjon. (Se over om forholdet mellom finsk og norsk dekningsordning) 
Det betyr at alle innskudd i den samme kredittinstitusjon legges sammen for å fastsette dekningsnivået.  
Hvis en innskyter f.eks. har en sparekonto med 1 900 000 norske kroner og en brukskonto med 600 000  
kroner, får vedkommende kun tilbakebetalt 2 000 000 norske kroner. 

 
3) Tilleggsbeskyttelse  

Noen tilfeller er innskudd over 2 000 000 norske kroner dekket. Dette gjelder innskudd  
som er gjort de seneste 12 månedene som er knyttet til visse livshendelser, for eksempel kjøp og salg av  
bolig eller fritidshus, ekteskap, samlivsbrudd, avslutning av arbeidsforhold, uførhet, død, forsikringsutbetaling  
eller erstatning. Mer informasjon finne på www.bankenessikringsfond.no. 

 
4) Hvis du eier en konto sammen med en eller flere andre personer: 

Dersom du eier en konto sammen med en eller flere personer kommer grensen på 2 000 000 norske kroner 
til anvendelse for hver innskyters andel av innskuddet. Innskudd på en konto som to eller flere personer har  
i kraft av et forretningsforhold eller som medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning, som ikke  

http://www.bankenessikringsfond.no/
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er en egen juridisk person, skal legges sammen og behandles som om de var foretatt av en enkelt innskyter  
med henblikk på beregningen av grensen på 2 000 000 norske kroner. 

 
 
 
 
5) Tilbakebetaling 

De ansvarlige innskuddsgarantiordninger er: 
 

 Financial Stability Authority Bankenes sikringsfond  

 PO Box 70 
00581 Helsinki 
Telefon: + 358 295 253 530 
talletussuoja@rvv.fi 
http://rvv.fi/en/deposit-guarantee-scheme 

Pb. 2579 
0202 Oslo 
Telefon: + 47 23 28 42 42 
firmapost@sikringsfondet.no 
www.bankenessikringsfond.no 

 

 
Som utgangspunkt skal garanterte innskudd tilbakebetales (opp til 2 000 000 norske kroner) senest i løpet av 
7 arbeidsdager. Denne frist kan forlenges i inntil 3 måneder i tilfelle hvor utbetaling fra den finske 
sikringsordning skal foretas til innskytere i utenlandsk filial (som er tilfellet for innskudd i Norge) For 
tilbakebetaling av innskudd med tilleggsbeskyttelse, se 3), er fristen for tilbakebetaling tre måneder. Hvis 
tilbakebetalingen ikke har funnet sted innenfor disse frister, bør du rette henvendelse til 
innskuddsgarantiordningen ettersom muligheten til å kreve tilbakebetaling kan utløpe etter en viss frist. 
Ytterligere opplysninger fås på www.bankenessikringsfond.no. 
 
Andre viktige opplysninger 
Normalt er alle privatkunder og virksomheter dekket av innskuddsgarantiordningen. Unntak i forbindelse med 
visse innskudd angis på websiden til Bankenes sikringsfond. På oppfordring vil din kredittinstitusjon opplyse 
om hvorvidt visse produkter er dekket eller ikke. 

 

http://www.bankenessikringsfond.no/

