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

Vilkår for Ung+ 

Vilkår for Ung+ gælder mellem Nordea 
Danmark, filial af Nordea Bank Abp, 
Finland (”banken”) og privatkunder som 
har tilmeldt sig Ung+ (”kunden”)

Privatkunder mellem 18 og 28 år kan tilmelde sig Ung+. 

Ung+ priser på serviceydelser og renter fremgår af det til 
enhver tid gældende prisblad. Visse produkter kræver særlige 
aftaler og kreditvurderinger. 

Alle kunder, som er tilmeldt Ung+, skal have adgang til 
Netbank eller Netbank konto-kik. Kontoudskrifter og 
årsoversigter sendes elektronisk til kunden via disse 
onlinesystemer. Kunden skal føre onlinekontrol med saldi og 
bevægelser på alle sine konti. Banken kan dog undtage 
særlige kontotyper fra elektroniske udsendelser og/eller kravet 
om onlinekontrol. 

Kunden kan ikke samtidig være tilmeldt bankens øvrige 
kundeprogrammer. 

Har konti mv. flere ejere, gælder bankens basispriser, hvis 
ikke alle ejere er tilmeldt Ung+, og hvis de ikke hver for sig 
opfylder betingelserne for at få Ung+ priser. 

Virkning af tilmelding og bortfald af eksisterende vilkår 

En kunde, der tilmelder sig Ung+, får umiddelbart Ung+ priser. 

Ved tilmelding til Ung+ bortfalder alle hidtidige rentevilkår og 
priser på serviceydelser, hvis de afviger fra bankens 
basispriser. 

Ændringer i Ung+ 

Banken kan indføre nye fordele uden varsel. Nye fordele 
annonceres i dagspressen og på nordea.dk. 

Banken kan ændre priserne i Ung+ efter de regler og med det 
varsel, der gælder i Generelle vilkår for privatkunder. 

Øvrige ændringer i Ung+ kan ske med en måneds varsel ved 
brev, gennem Netbank eller ved annoncering i dagspressen. 

Udmelding, opsigelse og overgang til Fordelsprogrammet 

Kunden kan melde sig ud af Ung+ uden varsel. 

Tilmelding til Ung+ ophører, når kunden fylder 29 år. Kunden 
overføres automatisk til Fordelsprogrammet og de tilhørende 
vilkår pr. den første i måneden efter kundens 29-års 
fødselsdag. Se priser og vilkår på 
nordea.dk/fordelsprogrammet. 

Har kunden en Lønkonto+ kredit, en Betalingskonto+ kredit, en 
Opsparingskonto+ eller et Forbrugslån+, er det muligt at 
fastholde Check-in-pakkens rentevilkår for netop disse konti, 
indtil kunden fylder 32 år.  

Har kunden en Lønkonto+ kredit, en Betalingskonto+ kredit, en 
Opsparingskonto+ eller et Forbrugslån+ sammen med andre, 
ændres renten til bankens basispriser, fra det tidspunkt en af 
kunderne fylder 32 år.  

De øvrige produkter og vilkår i Ung+ ændres til bankens 
basisvilkår, når kunden fylder 29 år, medmindre andet følger af 
Fordelsprogrammets priser. 

Kundens placering i Fordelsprogrammet på grundlag af en 
eventuel families samlede engagement forudsætter, at kunden 
giver banken særskilt besked. Ønsker kunden ikke at være 
tilmeldt Fordelsprogrammet, skal kunden give banken besked. 

Banken kan opsige Ung+ med tre måneders varsel. Hvis 
kunden misligholder aftaler med banken, kan banken opsige 
tilmeldingen til Ung+ med en måneds varsel. 

Øvrige vilkår 

Nordeas Generelle vilkår for privatkunder gælder også for 
Ung+. 

Vilkår for Ung+ gælder fra 20. juni 2017. 




