
  

Information om banken 
Galler fran oktober 2018.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
Adress: 

Organisationsnummer: 
Telefon: 
E-post:

Smalandsgatan 15-1 7 
105 71 Stockholm 
516411-1683 
+46 (0) 10 157 10 00 
info@nordea.se

Valkommen till Nordea - en nordisk bank 
Nordea ar den ledande finanskoncernen i Norden och 
6stersj6regionen. Vi gor det mojligt for vara kunder att na sina 
mal genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjanster och 
losningar inom bank, kapitalforvaltning och forsakring. 

Du nar oss via telefon, brev eller e-post. For att latt hitta ratt 
rekommenderar vi att du tittar pa Nordea.se - Privat - 
Kundservice. 

Pa nordea.com hittar du all information om Nordeakoncernen 
- Nordeakoncernens webbplats.

Banken står under tillsyn av 

Europeiska Centralbanken (ECB), 
finska Finansinspektionen samt svenska 
Finansinspektionen.

Banken är registrerad som anknuten försäkringsförmedlare 
hos bolagsverket, vilket kan kontrolleras på Bolagsverkets 
hemsida www.bolagsverket.se

Information om banken som kreditformedlare 

Nordea Bank Abp, filial i Sverige (ban ken) formedlar 
bostadskrediter for Nordea Hypotek AB (publ)s rakning. 
lngen avgift utgar for dig som kund for kreditformedlingen. 
Banken erbjuder ingen sadan radgivning som avses i 4 kap 
§§ 8- 1 0 lagen om verksamhet med bostadskrediter.

Kreditformedlaren erhaller ersattning fran langivaren for 
kostnader forknippade med kreditformedling och kredit
handlaggning enligt uppdragsavtal mellan kreditformedlaren 
och langivaren. Denna ersattning ar inte relaterad till antalet 
formedlade krediter. Langivaren och kreditformedlaren ingar i 
samma koncem, vilket innebar att nar finansiella omstandig

heter sa medger sa lamnas koncernbidrag eller utdelning till 
moderbolaget. 

Kreditgivare ar Nordea Hypotek AB (

(Nordea Hypotek) 

Adress: 

Organisationsnummer: 
Telefon: 

E-post:

Tillsyn 

Lindhagens
105 71 Sto
556091-54
+46 (0) 10
info@norde

Nordea Hypotek AB (publ} star under tills
inspektionen. 

Klagomfll 
For oss i Nordea ar det viktigt att du som k
tjanster och med vart bemotande. Motsvar
ningar viii vi veta det. Har du ett klagornal b
med ditt kontor for utredning och svar i ditt
ocksa bra att skicka in ett klagomal via e-po
i Sverige har Nordea inrattat en tjanst for e
Kontaktuppgifter till kontor och kundombu

pa Nordea.se - Privat - Kundservice - T
finns ocksa ett e-postformular om du viii lam
e-post.

Viii du diskutera ditt arende med en obero
kontakta: 
• Konsumenternas Bank- och Finansbyr
• Konsumenternas Forsakringsbyra
• Konsumentvagledningen i din kommun

Om du viii fa ditt arende provat extemt ka
Allmanna Reklamationsnamnden (ARN), s
till allman domstol. 

Kontaktuppgifter till de namnda instanser
pa Nordea.se - Privat - Kundservice - T
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