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Vi får nyt juridisk hovedsæde
Vi skriver for at informere dig om, at vi 1. oktober 2018 flytter vores juridiske hovedsæde fra Sverige til Finland.
Flytningen får ingen betydning for din daglige brug af banken. Du kan gennemføre dine bankforretninger, præcis som du plejer,
og kontakte os på samme måde som i dag.
Indskyder- og investorgaranti
Fra 1. oktober 2018 vil du være dækket af de finske indskyder- og investorgarantiordninger. Vi vil fortsat være tilsluttet
Garantiformuen i Danmark, da den i visse tilfælde yder dig en bedre dækning. Har du udelukkende indskud og værdipapirer i
Nordea i Danmark, vil de som minimum være dækket som i et hvilket som helst dansk pengeinstitut i Danmark.
Vi opdaterer vores vilkår og regler
En række vilkår og regler vil blive ændret, så vores nye juridiske navn fremstår korrekt. Samtidig foretager vi enkelte mindre
justeringer.
Ændringerne har ingen betydning for din daglige brug af banken.
Her kan du læse mere
I det vedlagte bilag kan du læse om garantiordninger, vilkår og regler. Informationen i bilaget gælder for alle de konti og
produkter, du har pr. 1. oktober 2018.

Venlig hilsen
Nordea

Mere information
•

Vores nuværende juridiske hovedsæde ligger i Sverige og hedder "Nordea Bank AB (publ)". Efter flytningen til Finland
er navnet på vores juridiske hovedsæde "Nordea Bank Abp".

•

Det juridiske navn for Nordea i Danmark ændres til "Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland".

•

Flytningen afhænger af de involverede myndigheders endelige godkendelser.

•

Du kan læse mere om flytningen på nordea.dk/nytjuridisknavn.
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Yderligere information om garantiordninger, vilkår og regler
Indskydergaranti i dag
I dag er dine indskud primært dækket af den svenske indskydergaranti. Dine indskud er i udgangspunktet dækket med op til
100.000 euro. Du kan derudover få udbetalt et tillægsbeløb på op til 5 millioner svenske kroner, hvis dine indskud er relateret til
særlige begivenheder. Denne forhøjede dækning gælder sammenlagt for fx indskud, der henfører sig til salg af egen bopæl,
skilsmisse, pensionering, afskedigelse, invaliditet eller død. Den forhøjede dækning kræver, at pengene er sat ind på din konto
inden for de seneste 12 måneder.
Kompensation fra den svenske indskydergaranti bliver udbetalt, hvis en bank erklæres konkurs – eller hvis det svenske
finanstilsyn afgør, at der skal ske en udbetaling.
Som supplement til den svenske indskydergaranti er Nordea tilsluttet den danske indskydergaranti, Garantiformuen. Det er vi,
fordi Garantiformuen i nogle tilfælde dækker bedre end den svenske indskydergaranti – fx yder Garantiformuen fuld dækning
for indskud på pensionsopsparingskonti.
Indskydergaranti fremover
Som følge af, at vi flytter vores juridiske hovedsæde til Finland, bliver dine indskud fremover primært dækket af den finske
indskydergaranti. Den finske indskydergaranti dækker – som den svenske – indskud med op til 100.000 euro. Derudover er
indskud dækket fuldt ud, hvis beløbet er modtaget som følge af salg af egen bopæl, og hvis det er hensigten, at det skal
anvendes til køb af ny egen bopæl. Denne dækning gælder i 6 måneder, fra pengene er sat ind på din konto.
Kompensation fra den finske indskydergaranti bliver udbetalt, hvis en bank er permanent insolvent, og den finske myndighed
for finansiel stabilitet i samarbejde med det finske finanstilsyn og den finske centralbank afgør, at indskud i banken skal
kompenseres af indskydergarantifonden. I det tilfælde bliver den finske indskydergarantimyndighed ansvarlig for at informere
Garantiformuen, der på vegne af den finske myndighed udbetaler kompensation til indskydere i Nordea Danmark, filial af
Nordea Bank Abp, Finland.
I nogle tilfælde yder Garantiformuen en bedre dækning end den finske indskydergaranti. Som supplement til den finske
indskydergaranti vil vi derfor fortsat være tilsluttet Garantiformuen. Dermed vil dine indskud være dækket med op til 10 millioner
euro i indtil 12 måneder fra indsættelsen, når det gælder transaktioner vedrørende fast ejendom, hvis ejendommen hovedsagelig
har været eller er bestemt til at blive anvendt til privat formål. Tilslutningen til Garantiformuen betyder også, at indskud på
pensionsopsparingskonti er fuldt dækket fremover.
Investorgaranti i dag
Som udgangspunkt bliver værdipapirer, som er i depot hos banken, altid udleveret til dig, hvis banken går konkurs.
Ekstraordinære omstændigheder kan dog gøre, at du alligevel ikke kan få udleveret dine værdipapirer. Det kan fx ske, hvis
banken har begået fejl ved registreringen af ejerskab. I sådanne tilfælde er dine værdipapirer i dag primært dækket af den
svenske investorgaranti. Denne dækker din beholdning af værdipapirer med op til 250.000 svenske kroner.
Investorgaranti fremover
Som følge af, at vi flytter vores juridiske hovedsæde til Finland, bliver dine værdipapirer fremover dækket af den finske Investor
Compensation Fund (FICF). FICF dækker på tilsvarende vis, hvis ekstraordinære omstændigheder gør, at du ikke kan få
udleveret dine værdipapirer. FICF udbetaler dækning under investorgarantien, hvis det finske finanstilsyn afgør, at banken er
permanent insolvent.
Da vi – som supplement til dækningen fra FICF – vil være tilsluttet Garantiformuen, vil du fremover være dækket med op til
20.000 euro under investorgarantien.
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Hvis du har indskud eller værdipapirer hos Nordea i andre lande
Vær opmærksom på, at den maksimale dækning fra den finske indskydergaranti bliver beregnet ud fra det samlede beløb, som
du har indskudt i Nordea Bank Abp – inkl. vores udenlandske filialer. Indskud er dækket pr. indskyder pr. bank. Den samlede
dækning af dine indskud er i udgangspunktet op til 100.000 euro. Dækningen suppleres dog af eventuelle særlige regler for
dækning i de enkelte lande.
På samme måde beregnes din dækning under investorgarantien samlet for alle dine værdipapirer hos Nordea Bank Abp – inkl.
vores udenlandske filialer.
Du finder oplysninger om filialerne af Nordea Bank Abp på nordea.com.
Muligheder for at hæve eller overføre omkostningsfrit
Som indskyder kan du i løbet af 3 måneder fra modtagelsen af disse oplysninger – uden omkostninger til banken – hæve eller
overføre den andel af dine indskud (inkl. påløbne renter), der overstiger de maksimale dækningsgrænser efter etableringen af
vores nye juridiske hovedsæde i Finland. Du kan fx overføre beløbet til en anden bank.
Hvis du eksempelvis har ordinære indskud (dvs. indskud, der ikke er omfattet af særlige regler for dækning) på 750.000 danske
kroner (svarende til ca. 100.000 euro) hos Nordea i Danmark og 100.000 svenske kroner hos Nordea i Sverige, kan du altså uden
omkostninger til banken hæve eller overføre 100.000 svenske kroner.
Vær opmærksom på, at ændringen af dine dækninger træder i kraft 1. oktober 2018.
Vilkår og regler
Vi opdaterer disse dokumenter med vores juridiske navn og mindre justeringer:
•

Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål

•

Vilkår for betalingskonti til privatkunder

•

Regler for Netbank

•

Regler for Netbank Konto-kik

•

alle vores kortregler

•

en række øvrige vilkår og regler.

På nordea.dk/nyevilkårogregler kan du få et samlet overblik over ændringerne, og her kan du også læse de enkelte dokumenter
og ændringer.
Vedrørende Vilkår for betalingskonti til privatkunder, Regler for Netbank samt alle vores kortregler skal vi ifølge gældende
lovgivning oplyse om, at du har ret til at opsige dine aftaler og betalingskonti straks og uden omkostninger, inden ændringerne
træder i kraft 1. oktober 2018. Kan du godkende ændringerne, skal du ikke foretage dig noget.
Ovennævnte mulighed for at opsige alle aftaler gælder ikke for lån. Her gælder låneaftalens bestemmelser om opsigelse og
førtidig indfrielse, som du kan se i Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål på
nordea.dk/nyevilkårogregler.
Mere information
•

Læs mere om ændringerne i vores juridiske struktur og dækningen under indskyder- og
investorgarantiordningerne på nordea.dk/nytjuridisknavn.

•

Læs mere om de svenske indskyder- og investorgarantiordninger på insattningsgarantin.se (informationen findes
på svensk og engelsk).

•

Læs mere om de finske indskyder- og investorgarantiordninger på
finanssivalvonta.fi/en/Financial_customer/Customer_protection/Compensation_funds (informationen findes på
svensk og engelsk).

•

Læs mere om Garantiformuen på gii.dk.

•

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe hele døgnet på 70 33 33 60.
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