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1. Innledning 

 

Disse brukervilkårene gjelder for forbrukere som benytter finansielle produkter, forsikringsprodukter og øvrige 

tjenester som Northmill Bank AB, filial Norge, org.nr. 925154407 («Northmill»), fra tid til annen tilbyr eller formidler 

via northmill.com/no eller i appen Northmill App («Northmill-produkter»). Brukervilkårene gjelder også når 

forbrukere sender forespørsel om, søker om eller bestiller Northmill-produkter. Den som har forpliktet seg til å 

oppfylle disse brukervilkårene, kalles heretter «Kunden». 

 
Med unntak av punkt 3–5 under gjelder disse brukervilkårene også alle som besøker 

nettsiden northmill.com/no, uten å sende forespørsel om, søke om, bestille eller benytte et Northmill-produkt. 

 
Northmill Bank AB, filial Norge er en filial tilhørende den svenske banken (bankaktiebolag)1 Northmill Bank 

AB. Filialen i Norge har forretningsadresse Drammensveien 211, 0281 Oslo. Bankens hovedvirksomhet er å 

tilby forbrukere kreditt. Northmill kan kontaktes på hei@northmill.no eller +47 23 50 65 49. Åpningstider for 

kundeservice er angitt på northmill.com/no. 

 
Northmill Bank AB, filial Norge har tillatelse fra det svenske finanstilsynet (Finansinspektionen) til å drive 

bankvirksomhet i henhold til svensk lov (2004:297) om bank- og finansieringsvirksomhet og norske 

finansforetaksloven, og er under tilsyn av det svenske finanstilsynet og det norske Finanstilsynet. Bankens 

markedsføring står under tilsyn av det norske Forbrukertilsynet. 

 
2. Behandling av personopplysninger 

 

Kunden er innforstått med og samtykker i at hans/hennes personopplysninger behandles i henhold til Northmills 

personvernerklæring. 

 
3. Ulovlig bruk m.m. 

 

Kunden kan ikke la andre bruke Kundens navn, personnummer eller andre identitetsopplysninger til å søke om, 

bestille eller inngå avtale om Northmill-produkter. Kunden kan ikke søke om eller ta opp lån av typen Northmills 

refinansieringslån for å innfri en annen persons gjeld, eller for øvrig søke om, bestille eller inngå avtale om 

Northmill-produkter på andres vegne. Kunden kan heller ikke søke om, bestille eller inngå avtale om Northmill-

produkter for å finansiere eller på annen måte støtte kriminell virksomhet. 

 
Dersom Kunden får mistanke om at andre, ved å utnytte Kundens navn, personnummer eller andre 

identitetsopplysninger, har søkt om, bestilt eller inngått avtale om Northmill-produkter, eller kan komme til å 

iverksette slike handlinger, skal Kunden varsle Northmill omgående. Kunden skal også varsle Northmill 

omgående dersom andre gjennom trusler, tvang eller villedelse har fått Kunden til å søke om, bestille eller inngå 

avtale om Northmill-produkter. 

 
4. Kontrollere identitet, verifisere konto og innhente kredittopplysninger 

 
 

Kunden samtykker i at Northmill kontrollerer Kundens identitet ved å stille spørsmål og innhente 

informasjon fra Kunden og fra offentlige kilder, f.eks. Folkeregisteret. 

mailto:hei@northmill.no


Kunden samtykker i at Northmill verifiserer at den bankkontoen Kunden har oppgitt faktisk innehas av 

Kunden, gjennom opplysninger som Kunden selv innhenter fra banken, eller som Northmill innhenter, eller får 

innhentet, fra banken. 

 

Kunden samtykker i at Northmill innhenter kredittopplysninger i henhold til gjeldsinformasjonsloven og 

kredittopplysningsloven fra gjeldsinformasjonsforetak og kredittopplysningsforetak for å kontrollere at søkeren 

har økonomiske forutsetninger for å oppfylle sine forpliktelser dersom låneavtale inngås, og for å vurdere 

risikoen for kredittap. Kunden samtykker i at Northmill også innhenter opplysninger fra tredjepart til disse 

formålene. 

 

Kunden samtykker i at Northmill innhenter opplysninger fra eksisterende kreditorer om gjeld som en søknad om 

produktet Northmills refinansieringslån gjelder. 

 

5. Forbehold ved uriktige eller ufullstendige opplysninger fra Kunden m.m. 

 
Kunden forplikter seg til å gi fullstendige og korrekte opplysninger, samt eventuell dokumentasjon i samsvar 

med instruksjoner på www.northmill.com/no for søknad om bruk av Northmills produkter. Opplysninger fra 

kunden er en forutsetning for at Northmill kan vurdere om kunden skal gis et tilbud og på hvilke vilkår. 

Dersom det senere påvises at kunden bevisst har tilbakeholdt eller forfalsket opplysninger eller nødvendig 

dokumentasjon, har Northmill rett til å heve avtalen.  

 

Tilbud fra Northmill vil i noen tilfeller ta utgangspunkt i beregninger av kundens fremtidige økonomiske 

situasjon. Et eksempel på dette kan være at dersom Kunden i forbindelse med søknad om  

refinansieringslån gir opplysninger om at Kunden for øyeblikket har en gjeld på et bestemt beløp og med en 

bestemt rente, bestemte gebyrer og en bestemt månedskostnad, baserer Northmill sitt tilbud til Kunden på 

beregning som forutsetter at Kundens gjeld er på det angitte beløpet, og at den angitte rentesatsen, 

gebyrene og månedskostnaden forblir uendret i det nåværende lånets resterende løpetid, med mindre 

Kunden har angitt noe annet i søknaden. 

 
Northmill tar forbehold om eventuelle skrivefeil og feilberegninger i informasjonen Northmill gir i forbindelse 

med et tilbud om å inngå avtale om Northmill-produkter. Northmill er imidlertid bundet av eventuelle skrivefeil 

og feilberegninger i en avtale om et Northmill-produkt, med mindre Kunden har innsett eller burde ha innsett 

feilen. 

 

6. Immaterielle rettigheter 

 
 

Kunden får ingen immaterielle rettigheter til opphavsrettslig beskyttet materiale på northmill.com/no, 

eller til varemerker eller andre kjennetegn som forekommer der. 

 

7. Cookies 

 
 

Kunden samtykker i Northmills bruk av cookies. En cookie er en liten tekstfil som lagres i 

nettleseren når brukeren besøker en nettside. Den gir blant annet brukeren tilgang til ulike funksjoner på 

nettsiden og fører statistikk over antall brukere fra ulike kanaler. 

 

Mer informasjon om hvordan Northmill bruker cookies, finnes under fanen «Om cookies» på northmill.com/no. 



8. Endring av brukervilkårene 

 

Disse brukervilkårene gjelder inntil videre. Eventuelle endringer i brukervilkårene publiseres på northmill.com/no. 

 

9. Gjeldende lovgivning og tvisteløsning 

 
Brukervilkårene utfylles av norsk lovgivning. Eventuelle tvister i forbindelse med disse brukervilkårene som bringes 
inn for domstolene, skal løses etter norsk rett og av norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting. 

 


