Vilkår for aktiesparekonto
1. Øvrige vilkår og politikker
Foruden disse Vilkår for aktiesparekonto gælder:
Generelle vilkår for privatkunder
Politik om databehandling
Værdipapirhandel i Nordea – Detailkunder
Regler for online værdipapirhandel
Depotbestemmelser i Nordea
Nordeas retningslinjer for udførelse af ordrer
Politik for interessekonflikter
Indskyder- og investorgaranti – sådan er du/I
dækket
De til enhver tid gældende vilkår og politikker kan
findes på www.nordea.dk/mifid, www.nordea.dk
eller fås ved henvendelse i Nordea.
2. Din kundekategori
Du er i relation til Aftalen kategoriseret som
detailkunde, hvilket giver den højeste grad af
investorbeskyttelse. Nordea kan vælge at behandle
dig som professionel kunde på din skriftlige
anmodning, hvis du opfylder visse
lovgivningsmæssige krav. Du vil i så fald opnå en
lavere grad af investorbeskyttelse end detailkunder.
3. Ikrafttræden
Aftalen træder i kraft, når Nordea har oprettet
Depotet og Indlånskontoen til dig. Du kan tilgå
Depotet og Indlånskontoen via Netbank, Nordea
Investor eller Mobilbank. Her kan du også se depotog kontonumre på Depotet og Indlånskontoen.
4. Investering
Du må kun investere i værdipapirer, som ifølge
Aktiesparekontoloven må indgå på en
aktiesparekonto (”Tilladte Værdipapirer”), og du skal
løbende sikre dig, at der alene er registreret Tilladte
Værdipapirer på Depotet. Du kan læse mere om
Tilladte Værdipapirer på
www.nordea.dk/aktiesparekonto.
Du skal informere Nordea, hvis du bliver
opmærksom på, at der på Depotet er registreret
værdipapirer, som ikke er Tilladte Værdipapirer,
eller værdipapirer, som ikke længere opfylder
betingelserne i Aktiesparekontoloven for at kunne
indgå på en aktiesparekonto.
5. Overtræk
Indlånskontoen må ikke være i overtræk. Nordea
kan dog altid hæve på Indlånskontoen til betaling af
skat, afgift, renter og omkostninger, uanset om det
medfører et overtræk, som kunden hæfter for.
Hvis der opstår et overtræk på Indlånskontoen, som
du ikke inddækker, kan Nordea med et forudgående
varsel på 14 dage sælge værdipapirer fra Depotet til
at inddække overtrækket.
Nordea opkræver overtræksrente i
overensstemmelse med Generelle Vilkår for
privatkunder.

6. Indskud og salg
6.1 Indskud
Du kan indbetale kontante midler på
Indlånskontoen, som derefter kan investeres i
Tilladte Værdipapirer.
Du kan alene overføre værdipapirer fra dine andre
værdipapirdepoter til Depotet eller til dine andre
værdipapirdepoter fra Depotet, hvis det sker som en
proformahandel som beskrevet i Værdipapirhandel i
Nordea - Detailkunder.
6.2 Overskridelse af maksimalt indskud
Du må kun indbetale kontante midler på
Indlånskontoen op til det maksimale indskud ifølge
Aktiesparekontoloven (”Loftet”). Hvis en indbetaling
medfører, at Loftet overskrides, kan Nordea afvise
indbetalingen i sin helhed. Du kan læse mere om
Loftet på www.nordea.dk/aktiesparekonto.
Hvis du har indbetalt kontante midler på
Indlånskontoen, som medfører, at Loftet
overskrides, skal du overføre det overskydende
beløb til en af dine andre konti. Hvis du ikke
overfører det overskydende beløb til en af dine
andre konti, kan Nordea med et forudgående varsel
på 14 dage overføre det overskydende beløb til en
af dine andre konti.
Hvis en indbetaling medfører, at Loftet overskrides,
beregner Nordea en afgift af det overskydende
beløb i overensstemmelse med
Aktiesparekontoloven, og trækker afgiften fra
Indlånskontoen.
6.3 Årlig værdiopgørelse og stop for indskud
Ved kalenderårets udgang opgør Nordea værdien
af Aktiesparekontoen pr. 31. december og
informerer dig om værdien, der herefter danner
grundlag for dit nettoindskud i det følgende
kalenderår. Indtil Nordea har opgjort værdien, kan
du ikke indbetale kontante midler på
Indlånskontoen.
6.4 Salg af værdipapirer
Hvis der på Depotet er registreret værdipapirer,
som ikke er Tilladte Værdipapirer, eller
værdipapirer, som ikke længere opfylder betingelser
i Aktiesparekontoloven for at kunne indgå på en
aktiesparekonto, skal du sælge værdipapirerne.
Hvis du ikke sælger værdipapirerne, kan Nordea
med et forudgående varsel på 14 dage sælge
værdipapirerne.
6.5 Tilbageholdelse af beløb til dækning af forventet
skat
Nordea kan på Indlånskontoen altid tilbageholde et
beløb til dækning af den forventede skat under
Aktiesparekontoen.
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7. Omkostninger
Nordea opkræver ikke betaling i forbindelse med
Aftalen.
Du betaler kurtage ved køb og salg af værdipapirer
som beskrevet i Værdipapirhandel i Nordea –
Detailkunder.
8. Rente
Renten på Indlånskontoen er ved indgåelse af
Aftalen 0 (nul) % p.a. Nordea kan ændre renten
som beskrevet i Generelle vilkår for privatkunder.
9. Misligholdelse
Nordea kan ophæve Aftalen uden varsel, hvis du i
forbindelse med indgåelse af Aftalen har afgivet
urigtige erklæringer eller misligholder eller
tilsidesætter dine forpligtelser under Aftalen.
10. Opsigelse
Du kan til enhver tid lukke Aktiesparekontoen ved at
opsige Aftalen.
Nordea kan opsige Aftalen med en måneds skriftligt
varsel.
11. Beskatning
Afkastet fra Aktiesparekontoen lagerbeskattes med
den procentsats, der fremgår af
Aktiesparekontoloven.
Lagerbeskatningen betyder, at årets gevinster på
Depotet beskattes, selvom aktierne ikke er solgt,
mens årets tab fremføres og modregnes i fremtidigt
afkast. Derudover beskattes årets aktieudbytte.
Skatten indbetales af Nordea af midler fra
Indlånskontoen.

ikke eventuel aktieindkomst uden for
Aktiesparekontoen.
Nordea foretager alle nødvendige indberetninger
om Aktiesparekontoen til Skattestyrelsen.
Børn beskattes selvstændigt af afkastet fra
Aktiesparekontoen uanset indeståendet hidrører fra
en gave fra forældrene, dvs. reglerne om, at
forældre beskattes af løbende afkast af gaver til
børn, gælder ikke her. Der kan dog blive tale om
gaveafgift hvis årets samlede gaver overstiger det
skattefrie bundbeløb.
12. Ansvar og risiko
Handel med værdipapirer medfører risiko for tab,
herunder blandt andet risiko for kursfald på
værdipapirerne og risiko for, at værdien af
værdipapirerne reduceres markant eller at
værdipapirerne bliver værdiløse.
I øvrigt gælder bestemmelserne om ansvar i
Nordeas Generelle vilkår for privatkunder og
Værdipapirhandel i Nordea – Detailkunder.
13. Uoverdragelighed
Du kan ikke overdrage Aktiesparekontoen til andre.
14. Ændringer
Nordea kan ændre disse vilkår med en måneds
varsel. Ændringer, som forbedrer dine vilkår, kan
ske med kortere varsel. Ændringer oplyses ved
brev, gennem Netbank eller ved annoncering i
dagspressen.
15. Lovvalg og værneting
Retlige tvister om Aftalen afgøres efter dansk ret
ved danske domstole.

Gevinster og tab på Aktiesparekontoen påvirker

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, FO-nr. 2858394-9, Patent- och registerstyrelsen, CVR-nr. 25992180, København

