EUROPEISK
STANDARDINFORMATION
VÄRDEPAPPERSKREDIT

Europeisk standardinformation vid värdepapperskredit

1. Identitet och kontaktuppgifter av kreditgivaren
Kreditgivare:
Adress:
Telefon:
E-postadress:
Webbsida:

DeGiro B.V.
Amstelplein 1, Rembrandt Tower 9th Floor
1096 HA Amsterdam
+46 (0) 852 500 220
kunder@degiro.se
www.degiro.se

2. Kreditens huvudsakliga egenskaper
2.1 Kredittyp
Värdepapperskredit är en kredit med värdepapper i en investeringsportfölj som säkerhet för
DEGIRO. Värdepapperskredit är endast tillåtet om Kunden har ingått avtalet Villkor Debetkapital.

2.2 Den totala kreditsumman
Den totala kreditsumman, innebärandes det maximala beloppet tillgängligt för dig, beror på
storleken och sammansättningen av portföljen på ditt DEGIRO-konto. Det maximala beloppet som
är tillgänligt för dig fluktuerar, som ett resultat av prisförändringar. I allmänhet gäller att en kredit på
upp till 70 procent ges med aktier, investeringsfonder och obligationer som säkerhet. DEGIRO kan
dock besluta att erbjuda mer eller mindre kredit på ett specifikt finansiellt instrument. Mer
information finner du i dokumentet Säkerhetsvärde, risk, debetkapital och debetvärdepapper i
Ytterligare Information om investeringstjänster.

2.3 Villkor för kreditgivning
Du använder värdepapperskredit så snart som du köper värdepapper utan att ha tillräckligt med
medel för betalning av dem, varigenom ett underskott uppstår på ditt konto alternativt debetsaldot
ökar ytterligare som resultat av en sådan order.

2.4 Kreditavtalets längd
Kreditavtalet Villkor Debetkapital ingås på obegränsad tid. Du kan närsomhelst besluta att säga
upp Villkor Debetkapital. Förutsättningen för detta är att du inte längre har ett debetsaldo på ditt
konto.

2.5 Villkor för betalning av ränta
Den upplupna debeträntan för användande av Debetkapital debiteras i efterskott månadsvis på ditt
konto. Ha i åtanke att detta kommer att öka användandet av Debetkapital. Om du överskrider
gränsen för Debetkapital är du skyldig att minska kreditsumman direkt genom att göra en insättning
av likvida medel eller sälja av positioner.

2.6 Säkerhetskrav
Värdepapperskredit ges mot värdepapper som säkerhet. Till exempel ger aktier i Philips N.V. dig
möjligheten att använda Debetkapital upp till högst 70% av värdet på din position i Philips N.V.
Säkerheten i värdepapper är en säkerhet för ditt uppfyllande av dina skyldigheter enligt den
tillhandahållna krediten. Skyldigheterna är betalning av ränta samt att kreditgränsen som satts av
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DEGIRO inte överskrids.

2.7 Kreditgräns
Om gränsen för Debetkapital överskrids förväntas du omedelbart korrigera underskottet i saldot.
Proceduren som gäller för överskridning av gränsen förklaras i Investeringsvillkoren och i
dokumentet Säkerhetsvärde, risk, debetkapital och debetvärdepapper i Ytterligare Information om
Investeringstjänster.

2.8 Följderna av en överskriden gräns
Ifall du inte åtgärdar överskrivdningen av gränsen i tid, har DEGIRO rätt att stänga positioner på
ditt konto och använda likviden från dessa positioner för att åtgärda gränsöverskridningen.
DEGIRO kommer informera dig om gränsen överskrids genom att skicka elektroniska
meddelanden. Du är ansvarig för att tillhandahålla oss med de korrekta kontaktuppgifterna som
dessa meddelanden ska skickas till. Om du på grund av diverse omständigheter inte har läst
meddelandet från DEGIRO, kommer DEGIRO ändå att hålla sig till den fastställda tidsfristen som
du fått för åtgärdande av underskottet i debetsaldot.

3. Kreditkostnaden
3.1 Tillämpad räntesats på Debetkapital
Räntesatsen som tillämpas på Debetkapital är en fast ränta på 4%. Denna ränta gäller för samtliga
valutor. Se DEGIROs hemsida för en lista på alla tillmäpliga räntesatser och påslag.
Exempel på beräkning av de totala kostnaderna för Debetkapital i EUR
Total

Effektiv
räntesats på
årlig
basis
(A)

Räntekostnader

Räntekostnader

Total

per månad (B)

per år (C)

kreditsumma

10.000

4%

33,33

400

10.400

25.000

4%

83,33

1.000

26.000

50.000

4%

166,67

2.000

52.000

100.000

4%

333,33

4.000

104.000

kreditsumma

efter ett år (D)

Inga rättigheter kan härledas från ovanstående beräkningar som avser att ge en indikation på
kostnaderna för denna tjänst.
A.
Effektiv räntesats på årsbasis
Den effektiva räntesatsen på årsbasis är en indikation på kostnaderna för krediten. Alla
kreditkostnader framgår i denna. Den effektiva räntesatsen som används enligt beräkningen ovan
är 4% på årsbasis. Se DEGIROs webbsida för aktuella räntesatser.
B.
Räntekostnader per månad
Månadskostnaderna för krediten i denna tabbel baseras på en räntesats på 0,33%.
C.

Räntekostnader per år
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De årliga kostnaderna för krediten i denna tabell baseras på en räntesats på 4%.
D.
Det totala kreditbeloppet efter ett år
Den totala kreditsumman fastställs baserat på den erhållna krediten, inklusive räntekostnaderna.

3.2 Ingen skyldighet att använda andra tjänster
DEGIRO erbjuder tjänsten Debetkapital mot en säkerhet i form av värdepapper på ditt konto. Det
är inte obligatoriskt att teckna en försäkring för att täcka krediten eller någon annan sekundär tjänst
för att erhålla krediten. Det är obligatoriskt att öppna ett investeringskonto hos DEGIRO, vilket är
kostnadsfritt. DEGIRO debiterar avgifter för tillhandahållandet av investeringstjänster. Se hemsidan
för en fullständig översikt på kostnaderna DEGIRO debiterar för att tillhandahålla
investeringstjänster.

3.3 Minst ett investeringskonto måste öppnas
DEGIRO öppnar ett konto för dig där betalningar och inkomster från likvider och värdepapper
utförs/administreras/förvaras. En överföring av likvider från ditt investeringskonto sker alltid till
motkontot i en extern bank som du har angivit.

3.4 Kostnader i händelsen av ett betalningsefterskott
Om debetsaldot på ditt konto överskrider gränsen och du inte åtgärdar överskridningen inom den
angivna tidsramen som angivits i Investeringtjänstervillkoren, har DEGIRO rätt att ingripa och
stänga positioner på ditt konto för att åtgärda gränsöverskridningen. DEGIRO debiterar avgifter för
denna procedur. Du bär också samtliga inkassokostnader som uppstår så snart det finns en
återstående skuld. En överskridning av Debetkapitalgränsen kan uppstå på grund av fluktuerande
kurser för dina positioner, om beräkningen av Risk eller Säkerhetsvärder ändras, eller genom
debitering av debeträntan för ditt Debetkapital.

3.5 Utebliven betalning kan få allvarliga följder
Om du inte fullföljer dina skyldigheter enligt Debetkapital kan detta få allvarliga konsekvenser för
dig. Du kan bli konfronterad med en tvångsförsäljning av dina positioner. Det kan också innebära
att det blir svårare eller omöjligt att att få ett nytt lån beviljat.

3.6 Registrering hos kreditvärderingsinstitut
DEGIRO är skyldig att rapportera eventuella uteblivna betalningar för fysiska personer (inte
juridiska personer) på mer än fyra månader till det berörda kreditvärderingsinstitutet. Detta kan få
negativa konsekvenser för kommande låneansökningar för privatlån, bolån eller andra former av
kredit.

4. Övriga viktiga juridiska aspekter
4.1 Uppsägelse av kreditavtalet
Du kan säga upp avtalet för Debetkapital skriftligt utan en uppsägelsetid under förutsättning att
krediten är helt återbetald, inklusive räntor att betala. Bortsett från räntebetalningarna, betalar du
ingen avtalsavgift eller andra kostnader för uppsägningen av Debetkapital.
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I följande fall återbetalas krediten på begäran utan uppsägning eller andra formaliteter; vid dödsfall,
om du går i personlig konkurs, om du är föremål för en beslagsorder, om du ansöker om moratorium
för betalningar eller om en juridisk skuldsanering pågår.

4.2 Återkallelserätt
Du har ingen möjlighet att återkalla kreditavtalet efter det att du har undertecknat det.

4.3 Tidigarelagd amortering
Du har rätt att helt eller delvis betala tillbaka krediten tidigare.

4.4 Konsultation av en databas
Innan du är berättigad att ingå Villkor Debetkapital kontrollerar vi din kreditvärdighet hos relevant
kreditvärderingsinstitut. En ansökan om Debetkapital leder inte till registrering hos
kreditvärderingsinstitutet.
DEGIRO meddelar dig omedelbart, kostnadsfritt, om resultatet av kreditkontrollen för en
kreditansökan avslås på grund av kreditkontrollen. Det föregående gäller inte om tillhandahållande
av sådan information är förbjudet enligt gemenskapsrätten eller om detta strider mot målen för
allmän ordning eller nationell säkerhet.

5. Ytterligare information om distansförsäljning av
finansiella tjänster
5.1 Angående kreditgivaren
Registrering
DEGIRO är handelsnamnet för DeGiroB.V., registrerat på Amstelplein 1, Rembrandt Tower 9th
Floor, 1096 HA Amsterdam, handelsregister-nummer 34342820, Amsterdam
Övervakande myndigheter
Den övervakande myndigheten av DEGIRO (DeGiroB.V.) är Nederländska Finansmyndigheten
(AFM).

5.2 Beträffande kreditavtalet
Lagstiftning som ligger till grund för relationen
Den lagstiftning som kreditgivaren använder som grund för att ingå relationer med dig innan
kreditavtalet ingås är den nederländska civillagen och den nederländska lagen om finansiell
övervakning.
Tillämpad lagstiftning och/eller behörig domstol
Upphandlingen och utförandet av villkoren för Debetkapital omfattas av holländsk lagstiftning. I
händelse av tvist kan du använda dig av klagomålsproceduren eller vända dig till den behöriga
domstolen i Amsterdam.
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Språkbestämmelse
Information och avtalsvillkor ges på holländska eller engelska, men kan också erbjudas på andra
språk.

5.3 Procedur för klagomål och överklagande
Procedur för klagomål och överklagandeförfarande utanför domstol
DEGIRO har en intern klagomålsprocedur och är dessutom anslutet till den finansiella
ombudsmannen KiFiD, se www.kifid.nl för mer information. Det första steget är att skriftligen lämna
in ett klagomål till DEGIRO via kunder@degiro.se eller via brev. Vi strävar efter att lösa ditt klagomål
direkt med dig. Om du inte kan nå en tillfredsställande överenskommelse med DEGIRO, kan du
skicka ditt klagomål till KiFiD, tillsammans med det skriftliga avslaget på ditt klagomål eller anspråk.
Slutligen har du alltid möjligheten att överlämna tvisten till behörig domstol i Amsterdam.
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