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Villkor Debetkapital
Om likvida medel i relevant valuta i kundens saldo inte räcker till för att kundens
betalningsförpliktelser under investeringsavtalet ska kunna uppfyllas erbjuder DEGIRO tjänsten
debetkapital. Med tjänsten debetkapital kan kunden investera med lånade pengar inom de
överenskomna limiterna och restriktionerna. Förutom investeringsavtalet tillämpar DEGIRO
addendum debetkapital för denna tjänst. Addendum debetkapital består av anmälningsblankett
och villkor för debetkapital. Addendum debetkapital är en del av kundavtalet.

Artikel 1. Definitioner
De termer som inleds med stor bokstav i den engelska versionen av addendum Debetkapital har
den betydelse som anges i den engelska versionen av Investeringsavtalet.

Artikel 2. Avtalsförhållande
2.1 Godkännande
Innan Kunden tillåts en debetposition i likvida medel och därmed försätta Girosaldot i en
debetposition, måste Kunden först ha godkänts för denna tjänst enligt DEGIROs interna procedur
för kundgodkännande. Godkännande av Kunden kan göras före eller efter undertecknandet av
Anmälningssedel Debetkapital. DEGIRO kan därutöver ställa ytterligare villkor för Kunden.

2.2 Ytterligare information investeringstjänster
Addendum debetkapital ska läsas tillsammans med dokumentet ”Investeringstjänster” i
”Ytterligare Information om Investeringstjänster”.

2.3 Ändringar
I enlighet med de överenskomna villkoren i Investeringsavtalet kan DEGIRO då och då göra
ändringar i sina avtal. DEGIRO meddelar inte kunden om eventuella ändringar. Kunden kan läsa
och ladda ned den senaste versionen av ”Villkor Debetkapital”, som alltid finns tillgänglig på
webbplatsen.

Artikel 3. Debetkapital
3.1 Debetkapital
Debetkapital är en tjänst som ger kunden kontinuerlig möjlighet att låna och återbetala pengar i
enlighet med villkoren och limiterna i Investeringsavtalet. Ytterligare information avseende
limiterna finns i dokumentet ”Säkerhet, risk, debetkapital och debetvärdepapper” i ”Ytterligare
Information om Investeringstjänster”. Saldot fungerar som en säkerhet för DEGIRO genom den
panträtt som garanteras av kunden i Investeringsavtalet. Vilka belopp som kan lånas som
debetkapital varierar beroende på hur saldots värde fluktuerar. Debetkapital är en ”automatisk”
tjänst. När kunden i enlighet med investeringsavtalet ska göra en betalning i en valuta i vilken
kunden just då inte har ett tillräcklig saldo kommer DEGIRO att göra det aktuella beloppet
tillgängligt för kunden som debetkapital i den relevanta valutan. När kunden överför pengar till
centralkontot (förutom vid uppdrag om överföring enligt beskrivningen i artikel 3.3 nedan) och när
kunden har rätt att ta emot pengar kommer det mottagna beloppet automatiskt att leda till en
minskad användning av debetkapital i den relevanta valutan.
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3.2 Tjänst med villkor
Eftersom DEGIRO är ett investmentbolag och inte en bank måste DEGIRO se till att de pengar
som DEGIRO tar emot från en kund är säkra, och DEGIRO får inte låna ut pengarna till sina
andra kunder. Detta innebär att DEGIRO måste låna de belopp som krävs för tjänsten
Debetkapital från tredjeparter på marknaden. Av denna anledning erbjuder DEGIRO tjänsten
Debetkapital på det villkor att DEGIRO kan skaffa nödvändiga belopp och valutor från tredjeparter
till rimliga villkor.

3.3 Utländsk valuta
Om kunden använder tjänsten AutoFX omvandlar DEGIRO automatiskt kundens
betalningsförpliktelser i utländsk valuta till betalningsförpliktelser i lokal valuta. För en utländsk
valuta för vilken kunden inte använder tjänsten AutoFX kommer kundens saldo att debiteras med
det relevanta beloppet i utländsk valuta. Observera! Om kunden inte använder AutoFX innebär
detta att ett debetsaldo kan uppstå i en eller flera valutor, medan ett kreditsaldo kan uppstå i
andra valutor. Detta kan vara en investeringsstrategi som kunden vill använda sig av, men den
innebär att kunden betalar ränta på de olika debetsaldona. Om kunden väljer att inaktivera
AutoFX ansvarar kunden för att förvalta positionerna i olika valutor genom att köpa och sälja de
valutor som kunden behöver.

3.4 Uppdrag
Alla Uppdrag från Kunden kontrolleras av DEGIRO mot Limiterna innan de utförs. När utrymme
finns inom de ställda Limiterna samt villkoren och DEGIRO har tillgång till den aktuella valutan,
godtas Uppdraget. När endast utrymme till en del finns inom de ställda Limiterna har DEGIRO
rätten men inte skyldigheten att utföra Uppdraget till en del.

3.5 Allokering
När kunden använder sig av allokering gäller följande:
- I WebTrader kan kunden aktivera allokering för ett valt belopp och i en vald valuta.
- Allokeringen startar i början av månaden efter det att kunden har aktiverat allokering i
WebTrader, och fortsätter till slutet av den månad då kunden har inaktiverat allokering i
WebTrader.
- För allokering betalar kunden allokeringsavgiften för den tidsperiod som allokeringen används
och för det totala allokeringsbeloppet, utan hänsyn till det faktiska belopp som kunden har lånat i
den aktuella valutan. Allokeringsavgiften anges i dokumentet ”Prisöversikt” i ”Information om
investeringstjänster”.
- Ingen ytterligare ränta ska betalas för de faktiska belopp som kunden lånat inom allokeringen,
och det är endast allokeringsavgiften som gäller.
- Vilket faktiskt belopp som kan lånas beror alltid på limiterna.
Ytterligare information om allokering finns i dokumentet ”Investeringstjänster” i ”Information om
investeringstjänster”.

3.6 Räntor
Kunden betalar ränta (antingen i form av ränta på det faktiskt lånade beloppet eller som en
allokeringsavgift då kunden använder allokering) för användning av debetkapital. Den ränta som
DEGIRO tar ut för tjänsten debetkapital beräknas utifrån ett riktvärde plus en fast höjning för varje
valuta som kan lånas som debetkapital. Kunden kan när som helst kontrollera vilken ränta som
tillämpas i dokumentet ”Prisöversikt” i ”Information om investeringstjänster”. Om ingen annan
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valutabestämmelse anges i dokumentet ”Prisöversikt” beräknar DEGIRO räntan baserat på 360
kalenderdagar per år och det aktuella antalet dagar per månad. Ränta debiteras på saldot varje
månad. Med undantag för kostnader för DEGIRO:s ingripande i händelse av överskridna limiter
debiterar DEGIRO inga andra kostnader än ränta för debetkapital.
Om kostnaderna som tillkommer DEGIRO i samband med tjänsten debetkapital ökar väsentligen
har DEGIRO rätt att höja räntan (inklusive allokeringsavgiften) som DEGIRO tar ut för tjänsten
debetkapital. DEGIRO kommer i så fall att informera kunden så snart som möjligt via WebTrader
eller e-post.

3.7 Utdrag
Ett detaljerat utdrag över uttagna och erhållna belopp, utestående belopp och den ränta och
allokeringsavgift som ska betalas i varje valuta finns alltid tillgängligt för kunden på den personliga
sidan i WebTrader.

Artikel 4. Endast utförande
4.1 Endast utförande
Kunden är införstådd med och godtar att DEGIRO erbjuder sina tjänster baserat på Execution
Only (Endast utförande) och att DEGIRO inte förser med investeringsråd. Order från Kunden
bearbetas automatiskt av DEGIROs system och kontrolleras enbart mot de av Parterna avtalade
Limiterna och villkoren. Kundens Order och positioner kan inte kontrolleras av DEGIRO mot
likviditet, investeringsportföljen eller Kundens investeringsmålsättningar. Enbart Kunden ansvarar
för valda Order och positioner.

4.2 Debetkapitalets hävstångseffekt
Genom att investera med lånade pengar är det möjligt att investera mer, vilket innebär att såväl
förlust som vinst kan bli större. Kunden investerar med en hävstångseffekt. Eftersom förlusterna
kan överstiga det investerade beloppet finns risken för en återstående restskuld. Ju högre det
lånade investeringsbeloppet är i förhållande till den egna investeringen, desto känsligare blir
portföljen för prisrörelser, och de snabbare förlusterna kan leda till att hela portföljen likvideras.
Beroende på den personliga sidans riskprofil och kundens privata situation är det därför tillrådligt
att använda debetkapital i begränsad utsträckning och med försiktighet.

4.3 Kunskap och information
Kunden intygar att kunden förstår ovanstående och är medveten om riskerna som är förknippade
med investeringar som görs med lånade pengar, och att kunden kan bära de förluster som
investeringarna kan resultera i. Kunden bekräftar att kunden har läst och förstått avsnittet
”Debetkapital” i dokumentet ”Investeringstjänster” i ”Ytterligare Information om
Investeringstjänster”.

4.4 Aktsamhetskrav
Kunden bekräftar för DEGIRO att kunden ska använda DEGIRO:s tjänster på ett klokt sätt och
inte genomföra transaktioner eller ta positioner som överskrider kundens finansiella kapacitet eller
som inte överensstämmer med investeringsmålen eller investeringsportföljen. Kunden bekräftar
att kunden ska använda finansiella instrument och tjänster, som kunden har otillräcklig kunskap
och information om, med försiktighet och begränsning. Kunden ska noga övervaka
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ska i god tid agera genom att stänga positioner eller överföra pengar om så krävs för att förhindra
att limiter överskrids.

Artikel 5. Limiter, risk och säkerhetsvärde
5.1 Säkerhetsvärde och Debetkapital
Användning av debetkapital måste alltid ha täckning av ett tillräckligt högt säkerhetsvärde. Till
skillnad från många andra mäklare arbetar inte DEGIRO enbart med en procent, exempelvis att
80 % av värdepappersportföljens värde kan lånas, utan använder även ett risksystem som
tillämpar villkoren säkerhetsvärde och risk, vilket omfattar debetkapital. Ytterligare information
avseende säkerhetsvärde och risk finns i dokumentet ”Säkerhet, risk, debetkapital och
debetvärdepapper” i ”Ytterligare Information om Investeringstjänster”.

5.2 Limiter
Kunden bekräftar att kunden ansvarar för att säkerställa att limiterna som gäller för kunden med
avseende på debetkapital inte överskrids. Kunden ska hantera detta ansvar på ett klokt sätt och
inte genomföra några transaktioner om kunden kan förutse att dessa kan leda till att limiterna
överskrids. Investeringar med lånade pengar kan fluktuera mycket i värde i relation till kapitalet
som kunden har bidragit med. Limiterna som gäller under investeringsavtalet kan överskridas
snabbare som ett resultat av prisrörelser. Limiterna kan även överskridas på grund av förändrade
beräkningar av säkerhetsvärde, genom DEGIRO:s justering av tillämpliga limiter och genom
ränte- och kostnadssänkningar. Kunden bekräftar att kunden är medveten om detta. När så krävs
ska kunden bevaka saldot dagligen och agera i god tid genom att stänga positioner eller öka
säkerhetsvärdet för att förhindra att limiter överskrids.

5.3 Ingripande av DEGIRO
DEGIRO upplyser Kunden om att DEGIRO vid en överskriden Limit kan ingripa enlig det som
överenskommits mellan parterna i Investeringsavtalet och i som mer ingående beskrivs i
dokumentet Säkerhetsvärde, Risk, Debetkapital och Debetvärdepapper i Ytterligare information
om investeringstjänster.

Artikel 6. Direkta fordringar
6.1 Sänkning av Debetkapitalets limit
I enlighet med investeringsvillkoren har DEGIRO alltid, när DEGIRO rimligen kan bedöma detta
som nödvändigt, rätt att justera limiten för debetkapitalet. Om detta inträffar kan kunden behöva
återbetala hela det belopp, eller en del av beloppet, som lånats genom tjänsten debetkapital,
inom en tidsperiod som specificeras av DEGIRO. DEGIRO kommer att bemöda sig om att
informera kunden så snart som möjligt via WebTrader eller e-post. Om DEGIRO rimligen kan
anse att de givna omständigheterna tvingar DEGIRO till detta har DEGIRO rätt att justera limiten
med omedelbar verkan.

6.2 Förfaller med omedelbar verkan
Hela debetkapitalbeloppet ska betalas till DEGIRO med omedelbar verkan om någon av följande
situationer uppstår:
- Kunden förklaras bankrutt, eller en tvångslikvidation eller ett betalningsanstånd eller en
motsvarande status beviljas kunden i enlighet med de lagar som gäller för kunden.

VD

- Kunden avlider.

G2
020
050

= Villkor för Debetkapital – www.degiro.se
DEGIRO B.V. är registrerat som ett investmentbolag hos Autoriteit Financiële Markten (AFM) i Nederländerna.

6/7

8

- Kunden har inte längre befogenhet att förfoga över kundens tillgångar.
- (En del av) saldot eller en betydande del av kundens tillgångar beslagtas.
- Kunden bryter mot väsentliga skyldigheter i enlighet med kundavtalet.

Artikel 7. Säkerhet mot tredjeparter och utlåning
Kunden samtycker härmed uttryckligen till att DEGIRO kan hålla pengar och säkerheter till ett
värde som står i rimlig proportion till kundens totala användning av Debetkapital och
Debetvärdepapper i kombination med en positiv risk för positionerna i derivaten som hålls för
kundens räkning, genom SPV Long Short. För positioner som hålls med SPV Long Short gäller
artiklarna 4.5 och 9 i Investeringsvillkoren (säkerhet mot tredjeparter och utlåning) utan hänsyn till
profilen på den personliga sidan.

Artikel 8. Avtalets varaktighet och upphörande
Addendum debetkapital ingås av parterna på obestämd tid. Addendum debetkapital kan när som
helst sägas upp skriftligen av endera parten. För DEGIRO tillämpas en uppsägningstid på två
kalendermånader. För kunden gäller ingen uppsägningstid, dock träder inte kundens uppsägning i
kraft förrän vid det första tillfälle då kunden inte har något debetsaldo i pengar. Addendum
debetkapital sägs upp automatiskt när investeringsavtalet sägs upp. För addendum debetkapital
gäller inte uppsägningsrätt i enlighet med artiklarna 7:66 underparagraf 1, och 7:67 underparagraf
1, i den nederländska civillagen.
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