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Treytir í sambandi við fyrimunaskipan bankansTreytir í sambandi við fyrimunaskipan bankansTreytir í sambandi við fyrimunaskipan bankansTreytir í sambandi við fyrimunaskipan bankans ,,,,    NordikSoloNordikSoloNordikSoloNordikSolo
18181818++++

Allir privatkundar í BankNordik, sum eru 18 til 28 ár, kunnu søkja um at taka lut í fyrimunaskipan bankans, NordikSolo
18+

 (eftir 
hetta nevnd “fyrimunaskipanin”).

Tá ið bankin góðkennir umsókn og tilmelding til fyrimunaskipanina, er tað við støði í einari ítøkiligari og samlaðari meting av 
kundanum og viðurskiftum kundans.

Tilmelding kundans til fyrimunaskipanina fær gildi, tá ið BankNordik hevur skrásett og góðkent tilmeldingina hjá kundanum.

Tá ið tilmeldingin fær gildi, detta rentutreytir og prísir, ið higartil hava havt gildi, burtur, um hesi víkja frá prísbók bankans.

Fyrimunaskipanin er fyri einstaka kundan galdandi til tann dagin, kundin fyllir 29 ár.

Á tí degi, ið fyrimunaskipanin fer úr gildi, falla fyrimunirnir burtur, samstundis sum skipanin endar og kundin verður fevndur av 
vanligu prísum bankans, ið eru at finna í teirri til hvørja tíð galdandi prísbók. Les meira um gildistíð, uppsøgn og broytingar síðst í 
hesum treytum.

Treytir í sambandi við luttøku í fyrimunaskipaniniTreytir í sambandi við luttøku í fyrimunaskipaniniTreytir í sambandi við luttøku í fyrimunaskipaniniTreytir í sambandi við luttøku í fyrimunaskipanini
Kundar bankans luttaka ikki sjálvvirkandi í  fyrimunaskipanini, men hvør einstakur kundi skal søkja um at gerast partur av 
skipanini.

Tilmeldingin til NordikSoloNordikSoloNordikSoloNordikSolo18181818++++    verður góðkend, um hesar treytir eru loknar:

Kundin hevur eina virkna lønarkontu í BankNordik, ið er knýtt at Netbankanum1.
Kundin fær alla sína løn ella lestrarstuðul inn á lønarkontuna2.
Kundin er millum 18 og 28 ár. Tvs., at kundin skal vera fyltur 18 ár, men ikki 29 ár.3.

Gildistíð – luttøka í fyrimunaskipanini er tíðaravmarkaðGildistíð – luttøka í fyrimunaskipanini er tíðaravmarkaðGildistíð – luttøka í fyrimunaskipanini er tíðaravmarkaðGildistíð – luttøka í fyrimunaskipanini er tíðaravmarkað
Luttøka kundans í fyrimunaskipanini er tíðaravmarkað til tann dagin, kundin fyllir 29 ár.

Tá ið fyrimunaskipanin heldur uppat, verður kundin fevndur av vanligu prísum bankans, ið eru at finna í teirri til hvørja tíð 
galdandi prísbók. Har prísbók bankans ásetur eitt spenni fyri vanligu prísir bankans, t.d. eitt rentuspenni, verður kundin vanliga 
settur inn í hægsta enda av spenninum viðvíkjandi útlánum og kredittum og í lægsta enda av spenninum viðvíkjandi 
innlánum/samansparingum, undir hesum pensjónsavtalum.

Hóast luttøkan hjá kundanum er tíðaravmarkað, er hetta eingin forðing fyri, at kundin av teimum orsøkum, ið annars eru lýstar í 
hesum treytum, fellur úr fyrimunaskipanini.

Útmelding og uppsøgnÚtmelding og uppsøgnÚtmelding og uppsøgnÚtmelding og uppsøgn
Kundin kann til hvørja tíð siga seg burtur úr fyrimunaskipanini uttan freist. Útmelding úr fyrimunaskipanini skal sendast 
BankNordik skrivliga og fær gildi, tá ið hon er skrásett í bankanum.

BankNordik kann við 3 mánaða freist uppsiga alla fyrimunaskipanina. Um kundin misheldur eina avtalu við BankNordik, kann 
BankNordik uppsiga fyrimunaskipanina uttan ávaring.

Vanligu prísir bankans eru galdandi frá tí degi, útmeldingin/uppsøgnin fær gildi. Prísir bankans eru at finna í teirri til hvørja tíð 
galdandi prísbók.

Broytingar í fyrimunaskipanini og prísbroytingarBroytingar í fyrimunaskipanini og prísbroytingarBroytingar í fyrimunaskipanini og prísbroytingarBroytingar í fyrimunaskipanini og prísbroytingar
Bankin kann seta í verk nýggjar fyrimunir uttan freist. Aðrar broytingar í fyrimunaskipanini umframt broytingar í prísum og 
fyrimunum verða fráboðaðar í samsvari við vanligu viðskiftatreytir bankans.

Játtan um marknaðarføringJáttan um marknaðarføringJáttan um marknaðarføringJáttan um marknaðarføring
Tá ið kundin meldar seg til fyrimunaskipanina, játtar hann samstundis, at bankin støðugt kann upplýsa kundan um galdandi 
fyrimunirnar umframt møguligar nýggjar fyrimunir í fyrimunaskipanini ella øðrum viðkomandi tænastum hjá BankNordik 
samtakinum. Játtanin er ein fyritreyt fyri luttøku í fyrimunaskipanini.

Aðrar treytirAðrar treytirAðrar treytirAðrar treytir
Vanligu viðskiftatreytir bankans eru galdandi fyri fyrimunaskipanina.


