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Vilkår for medlemskap i Norsk Familieøkonomi for Nordax lånekunder  
 

 

Disse vilkår gjelder for medlemskap i Norsk Familieøkonomi som betales av Nordax Bank AB (publ), 

som nedenfor, i tillegg til Norsk Familieøkonomis «Medlemsbetingelser Norsk Familieøkonomi». 

Nordax Bank AB (publ) (Nordax) tilbyr å betale for månedlig medlemskap i Norsk familieøkonomi for 

alle Nordax lånekunder i Norge som registrerer seg på hjemmesiden til Norsk Familieøkonomi 

(norskfamilie.no/nordax) og som ved enhver tid oppfyller kravene for medlemskapet. Tilbudet 

gjelder inntil videre for en låntaker per lån og maksimalt ett lån per person. Medlemskapet i Norsk 

Familieøkonomi er løpende og fornyes hver kalendermåned om du oppfyller kravene under. For 

eksisterende medlemmer i Norsk Familieøkonomi vil betalt medlemskap av Nordax gjelde fra 

medlemskapets neste hovedforfall, innbetalt kontingent blir ikke refundert. 

 

 

To krav må oppfylles for å kvalifisere for medlemskapet: 

 

1. Lånesaldo hos Nordax må til enhver tid være større enn eller lik 10.000 kroner. Dersom lånesaldo 

er lavere enn 10.000 kroner, kan dessverre ikke Nordax tilby betalt medlemskap.  

2. Lånet er ikke i mislighold, det vil her si at alle påløpte fakturaer er betalt i henhold til 

nedbetalingsplanen på lånet. Dersom lånet havner i mislighold, vil medlemskapet i Norsk 

Familieøkonomi sies opp med en måneds varsel og avsluttes tidligst fra påfølgende 

kalendermåned. Du vil da få mulighet til selv å betale for fortsatt medlemskap dersom ønskelig. 

 

 

Oppsigelse 

 

Medlemskapet er frivillig, og kan til enhver tid sies opp av deg uten kostnad. Nordax kostnad for 

medlemskapet påløper hver måned, og medlemskapet løper frem til du sier opp medlemskapet eller 

at lånesaldo går under 10.000 kroner, eller til medlemskapet sies opp av Norsk Familieøkonomi eller 

Nordax og opphører i henhold til punkt 2 ovenfor. 

Nordax kan til enhver tid trekke tilbake tilbudet om gratis medlemskap i Norsk Familieøkonomi. 

Nordax har også til enhver tid rett til å avslutte ditt medlemskap (f.eks. om samarbeidet mellom 

Nordax og Norsk Familieøkonomi opphører). Varsel om at medlemskapet avsluttes vil bli sendt med 

minst 1 måneds varsel.  

 

Norsk Familieøkonomi og Nordax forbeholder seg retten til fritt å godkjenne alle søknader om 

medlemskap.  

 

 

Samtykke til registering og behandling av personopplysninger 

 

Norsk Familieøkonomi registrerer og behandler personopplysninger i henhold til Lov om behandling 

av personopplysninger (personopplysningsloven) av 14. april 2000 nr. 31 med tilhørende forskrifter 

og i overensstemmelse med vilkårene i ”Medlemsbetingelser Norsk Familieøkonomi”.  

Ved min søknad om betalt medlemskap i Norsk Familieøkonomi samtykker jeg til at Norsk 

Familieøkonomi og Nordax kan innhente og benytte opplysninger fra hverandre.  

 

Jeg er innforstått med at også opplysninger som er taushetsbelagt i henhold til lov eller avtale kan 

bli utvekslet. Opplysningene vil bli benyttet til å vurdere søknad og følge opp medlemskapet i Norsk 

Familieøkonomi. Norsk Familieøkonomi og Nordax vil være behandlingsansvarlige for hver sin bruk 

av opplysningene. I medhold av personopplysningsloven har jeg rett til blant annet innsyn i, retting 

og sletting av opplysninger om meg selv. 


