Kundeavtale Aksjehandel på nett
Navn/ Firma

Fødsels-/ org.nr.

Adresse

Postnummer/ Sted

Telefon

Bankkonto i Nordea som skal benyttes for aksjehandel

E-post

LEI-kode

For Foretak: (Merk: Foretakskunder må ha Nettbank Bedrift for å benytte aksjehandel på nett, samt at bruker må være etablert som bruker i Nettbank Bedrift)
Navn på bruker som skal ha tilgang i Nettbank Bedrift:

Fødselsnr. bruker:

* For kunder med annet statsborgerskap eller skatteland enn Norge:
Ligningsadresse utland:

Statsborgerskap om annet enn norsk:

Postnummer / Sted / Land:

Skatteland/ skattenr.:

Ved inngåelse av denne avtalen vil det opprettes tilgang til aksjehandel på nett for norske og internasjonale aksjer, samt tilgang til VPS-investortjenester. Tilgang vil gis i
Nordeas gjeldende nettbankløsning(er). Foretakskunder som ønsker tilgang til handel med internasjonale aksjer må også fylle ut eller ettersende LoB-blankett.
Fullmakt vedrørende bankkonto
Undertegnede gir Nordea Bank Abp og Nordea Bank Abp, filial i Norge
(tilsammen ”Nordea”) nødvendige fullmakter for å gjennomføre transaksjoner i
finansielle instrumenter. Jeg/vi innestår for og forplikter meg/oss til å stille til
disposisjon for Nordea nødvendige midler og finansielle instrumenter på eller
før oppgjørsdag. Jeg/vi gir herved Nordea nødvendig fullmakt til i samsvar med
den enkelte ordre eller handel, å belaste oven oppgitte bankkonto (eller den
bankkonto som senere knyttes til aksjehandel på nett) eller å inngi anmodning
om belastning av oppgitt bankkonto. Jeg/vi samtykker til at Nordea kan foreta
nødvendige dekningskontroller på oppgitt bankkonto. Dersom det ikke er dekning
på oppgitt bankkonto samtykker jeg/vi til at andre konti jeg/vi har i Nordea kan
belastes, Undertegnede forplikter seg til å informere Nordea om endringer i
fullmaksforholdet. Det er ingen beløpsbegrensninger i oventenvnte fullmakt.
Fullmakt vedrørende verdipapirer
Jeg/vi plikter innen oppgjørsfristen å levere de solgte omsettelige verdipapirer
eller frigi disse på min/vår konto i Verdipapirsentralen (”VPS-konto”) eller annet
tilsvarende rettighetsregister. Inngivelse av ordrer om salg av slike papirer eller
aksept av et salgstilbud, medfører at Nordea er gitt handelsfullmakt av kunden
til å overdra papirene fra min/vår VPS-konto eller anmode min/vår kontofører
i VPS om frigivelse av de aktuelle papirer. Jeg/vi samtykker i at Nordea har
fullmakt til på forespørsel å motta opplysninger om innestående på oppgitte
VPS-konto. Undertegnede forplikter seg til å informere Nordea om endringer i
fullmaktsforholdet. Det er ingen begrensninger i ovennevnte fullmakt hva antall
verdipapirer angår.
Samtykke om utveksling av kundeinformasjon og ordre
Undertegnede gir herved sitt samtykke til at kundeforholdet, herunder konkrete
opplysninger om kundeforholdet i Nordea kan utveksles mellom samtlige selskaper
innen Nordea gruppen. Kundeopplysninger som etter denne erklæring kan
utleveres er: Navn, adresse, fødselsnummer, sivilstand, telefon, telefaks, elektronisk
adresse, yrke, arbeidssted, type finansielt instrument, kontonummer, volum, pris/
kurs, forfallsdag, valuta og konserntilhørighet. Samtykket innebærer at andre
selskaper i Nordea gruppen vil kunne få innsyn i handler i finansielle instrumenter,
samtidig som Nordea gruppen vil ha mulighet til å yte bedre service. Undertegnede
samtykker spesielt i at Nordea kan utføre en ordre utenfor regulerte markeder eller
multilaterale handelsfasiliteter.
Undertegnede er inneforstått med innholdet i erklæringen. Undertegnede forstår
konsekvensene av å samtykke til erklæringen. Undertegnede er inneforstått med
retten til å nekte samtykke, og at erklæringen kan trekkes tilbake på et hvilket som
helst tidspunkt.

Samtykke til elektronisk kommunikasjon
Undertegnede samtykker i at Nordea kan oppgi forretningsvilkår og annen
informasjon som Nordea er pliktig til å gi til sine kunder via e-post eller sin
hjemmeside og bekrefter at vi har vanlig tilgang til Internett. Undertegnede
samtykker i å motta informasjon elektronisk.
Behandling av kundeopplysninger
”Nordea er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles for å
levere de produkter og tjenester som er avtalt mellom partene, samt for andre
formål slik som for å oppfylle rettslige forpliktelser. For detaljert informasjon om
behandling av personopplysninger, se Nordeas personvernpolicy. Den finnes på
Nordea Norge sine hjemmesider. Personvernpolicyen inneholder informasjon om
rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger, slik som rett til
innsyn, korrigering, dataportabilitet med videre.
Dersom kunden utleverer personopplysninger til Nordea, skal kunden informere de
datasubjektene personopplysningene er knyttet til om nevnte personvernpolicy.”
Kundeklassifisering
Lovverket pålegger Nordea å klassifisere alle sine kunder i én av følgende
kategorier: ”ikke-profesjonelle kunder”, ”profesjonelle kunder” eller ”kvalifisert
motpart”. For å sikre kundene den beste beskyttelse har Nordea som et
utgangspunkt valgt å klassifisere alle personkunder som ikke-profesjonelle kunder”.
Nordea har også valgt å klassifisere alle kunder av aksjehandel på nett som er
bedriftskunder som ikke-profesjonelle. Regelverket åpner for at du selv kan søke
om å endre denne klassifiseringen etter gitte kriterier. En eventuell omklassifisering
vil medføre at den lovbestemte beskyttelsen du har blir mindre. Nordea gjør
oppmerksom på at en omklassifisering skal godkejnnes av Nordea. Om du har
spørsmål i forhold til lovreglene eller klassifisering av kunder, se www.nordea.no
eller ta kontakt på telefon 232 06001.
Oppgjør, oppbevaring og forvaltning av utenlandske finansielle instrument
Jeg/vi er inneforstått med at Nordea med denne avtale oppnevnes til å forestå
oppgjør, oppbevaring og forvaltning av mine/våre utenlandske finansielle
instrument. Jeg/vi aksepterer herved de vilkår og betingelser som er angitt i avtale
om oppgjør, oppbevaring og forvaltning av utenlandske finansielle instrumenter.

Jeg/vi bekrefter å ha lest og blitt gjort kjent med Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter m.v. gjennom Nordea Bank Abp, fillial Norge, Vilkår
for Aksjehandel på nett og Nordeas policy for interessekonflikter som er tilgjengelig på www.nordea.no.
Jeg/vi har mottatt og aksepterer Nordeas retningslinjer for ordreutførelse som også er tilgjengelig på www.nordea.no. Jeg/vi er kjent med at jeg/vi er klassifisert som ikkeprofesjonell kunde.
Kunde

Nordea Bank Abp, fillial Norge

Sted, dato

Sted, dato

(Navn i blokkbokstaver)

(Navn i blokkbokstaver)

Kundens signatur (for selskaper iht. firmaattest)

Saksbehandlers signatur

Fylles ut av Nordea ved etablering - VPS konto (åpnes ved etablering):

Fylles ut av Nordea ved etablering - VPS konto (åpnes ved etablering):

VPS og VPU skal ikke fylles ut av kunde eller rådgiver.

