
Tilslutningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter via
Netbanken/Mobilbanken

1. Regler og vilkår

Disse tilslutningsbetingelser for hande med værdipapirer i Netbanken/Mobilbanken er et tillæg til din netbankaftale med Spar Nord
Bank A/S (herefter banken).

Følgende generelle vilkår og regler er i øvrigt gældende, når du handler værdipapirer via Netbanken/Mobilbanken:

- De generelle regler for selvbetjening
- Almindelige forretningsbetingelser for privat/erhverv
- Vilkår for handel med værdipapirer
- Ordreudførelsespolitik
- Interessekonfliktpolitik
- Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

i det omfang, disse generelle vilkår ikke udtrykkeligt er fraveget.

Ved accept af tilslutningsbetingelserne accepteres de ovenfor nævnte vilkår og regler.

Du accepterer samtidigt, at de generelle vilkår for denne aftale leveres til dig via www.sparnord.dk/investeringsinfo, samt at ændringer
i vilkårene sker ved offentliggørelse på www.sparnord.dk/investeringsinfo. Vilkårene kan til enhver tid fås på papir ved henvendelse
til din afdeling.

Du accepterer, at banken kan kontakte dig telefonisk i forhold til handel med værdipapirer, herunder sende notaer, informationer m.v.
elektronisk fx til e-Boks eller til din e-mail.

2. Generelt omkring handel med værdipapirer via Netbanken/Mobilbanken

I banken er det muligt at afgive ordre i og handle udvalgte aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser på de handelspladser,
som banken stiller til rådighed, via Netbanken/Mobilbanken.

Banken kan uden varsel ændre i mulighederne for at afgive ordre via Netbanken/Mobilbanken, såfremt banken skønner, at dette er
forretningsmæssigt begrundet.

De særlige begreber, der beskriver handel på en handelsplads, fremgår kortfattet af bankens "Vilkår for handel med værdipapirer".
Du kan selv vælge handelstypen i forbindelse med afgivelse af din ordre.

Det er ikke tilladt at offentliggøre eller på anden vis videregive kurser og anden markedsinformation fra Netbanken/Mobilbanken.

3. Handel uden personlig rådgivning

Ved handel med værdipapirer via Netbanken/Mobilbanken kan du indgå aftaler om og afgive ordrer om handel i de værdipapirer, som
er tilgængelige i Netbanken/Mobilbanken, uden at have modtaget investeringsrådgivning. Handel i Netbanken/Mobilbanken sker som
"execution only" og banken vurderer ikke, om investeringen er egnet eller hensigtsmæssig for dig.

Banken overvåger eller kontrollerer ikke sammensætningen af de værdipapirer, som du selv investerer i, uanset, at du i andre sam-
menhænge har en rådgivningsaftale med banken.

Banken anbefaler, at du søger rådgivning i din afdeling, såfremt du er i tvivl om, hvorvidt et konkret værdipapir måtte være egnet for
dig.

4. Handelsomkostninger

Ved handel med værdipapirer betaler du bankens til enhver tid gældende gebyrer og kurtage. Omkostningerne fremgår af Spar Nords
gældende Prisinformation, der kan ses på www.sparnord.dk/investeringsinfo.

5. Risiko

Der er risiko for at lide tab ved investering i værdipapirer, idet kurserne på værdipapirer afhænger af udsving i markedet mv. Du kan
læse mere om risikoen og de enkelte værdipapirer på www.sparnord.dk/investeringsinfo og i den lovpligtige investeringsinformation.
Banken garanterer ikke en gevinst eller et afkast, og banken bærer ikke noget ansvar, hvis du måtte lide tab på de investeringer som
du foretager via Netbanken/Mobilbanken.
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6. Opsigelse

Banken kan opsige din adgang til handel med værdipapirer via Netbanken/Mobilbanken med 2 måneders varsel. Ved misligholdelse
kan banken ophæve denne aftale uden varsel.

7. Ændring af tilslutningsbetingelserne

Tilslutningsbetingelserne kan ændres uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig.

Banken kan i andre tilfælde ændre tilslutningsbetingelserne med 8 dages varsel.

De til enhver tid gældende "Tilslutningsbetingelser for handel med værdipapirer via Netbanken/Mobilbanken" fremgår i Netbanken/-
Mobilkanken. Tilslutningsbetingelserne kan fås ved henvendelse til din afdeling.

Banken kan varsle ændringer i betingelserne på www.sparnord.dk/investeringsinfo.

8. Ikrafttrædelse

Nærværende "Tilslutningsbetingelser for handel med værdipapirer via Netbanken/Mobilbanken" er gældende fra 3. april 2019.
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