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Alle privatkunder i BankNordik mellem 18 og 28 år, kan ansøge om at deltage i bankens fordelsprogram, NordikSolo
benævnt ”fordelsprogrammet”).

(herefter

Bankens godkendelse af ansøgning og tilmelding til fordelsprogrammet sker på baggrund af en konkret og samlet vurdering af
kunden og kundens forhold. Kundens tilmelding til fordelsprogrammet får virkning fra det tidspunkt, hvor BankNordik har
registreret og godkendt kundens tilmelding.
Når tilmeldingen får virkning, bortfalder kundens hidtidige rentevilkår og priser, såfremt disse afviger fra bankens prisbog.
Fordelsprogrammet er for den enkelte kunde gyldigt indtil den dag, kunden fylder 29.
På dagen for fordelsprogrammets ophør bortfalder fordelene samtidig, hvorefter kunden overgår til at blive omfattet af
BankNordiks standardpriser, der fremgår af den til enhver tid gældende prisbog. Læs mere om varighed, opsigelse og
ændringer sidst i disse regler.
Betingelser for deltagelse i fordelsprogrammet
Bankens kunder deltager ikke automatisk i fordelsprogrammet, men hver enkelt kunde skal ansøge om at blive tilmeldt
programmet.
En kundes tilmelding til NordikSolo
1.
2.
3.
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godkendes,, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Kunden har en aktiv lønkonto i BankNordik tilknyttet Netbank og e-Boks.
Kunden får al sin løn eller SU/uddannelsesstøtte ind på lønkontoen.
Kunden er mellem 18 og 28 år. Dvs., at kunden skal være fyldt 18, men ikke 29 år.

Varighed – deltagelse i fordelsprogrammet er tidsbegrænset
Kundens deltagelse i fordelsprogrammet er tidsbegrænset til den dag, kunden fylder 29 år.
Når fordelsprogrammet ophører, omfattes kunden af bankens standardpriser, som fremgår af den til enhver tid gældende
prisbog. Hvor der i bankens prisbog er anført et spænd for standardpriser, fx et rentespænd, indplaceres kunden som
udgangspunkt i den højeste ende af spændet, når det gælder udlån og kreditter, mens kunden som udgangspunkt indplaceres i
den laveste ende af spændet, når det gælder indlån og opsparinger, herunder pensionsaftaler.
På trods af, at kundens deltagelse i fordelsprogrammet er tidsbegrænset, udelukker dette ikke, at kunden af de årsager, som i
øvrigt er beskrevet i disse regler, falder ud af fordelsprogrammet.
Udmeldelse og opsigelse
Kunden kan til enhver tid, og uden varsel, melde sig ud af fordelsprogrammet.
En skriftlig udmeldelse skal sendes til BankNordik, og denne får virkning, når den er registreret i banken.
BankNordik kan med tre måneders varsel opsige hele fordelsprogrammet. Såfremt kunden misligholder en aftale med
BankNordik, kan banken uden varsel opsige fordelsprogrammet. Bankens standardpriser gælder fra den dag, hvor
udmeldelsen/opsigelsen træder i kraft. Bankens priser fremgår af den til enhver tid gældende prisbog.
Ændring af fordelsprogrammet og prisændringer
Banken kan indføre nye fordele uden varsel. Øvrige ændringer i fordelsprogrammet, samt ændring af priser og fordele, varsles i
henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.
Samtykke til markedsføring
Når en kunde tilmelder sig fordelsprogrammet, gives der samtidig samtykke til, at banken løbende kan oplyse kunden om de
gældende fordele samt mulige nye fordele i fordelsprogrammet eller andre af BankNordik koncernens relevante produkter.
Samtykket er en forudsætning for deltagelse i fordelsprogrammet.
Øvrige vilkår
Bankens almindelige forretningsbetingelser er gældende for fordelsprogrammet.
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