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Villkor Debetvärdepapper
För sina tjänster i samband med försäljning av värdepapper utan täckning erbjuder DEGIRO ett
Addendum debetvärdepapper som tillägg till Investeringsavtalet. Addendum debetvärdepapper
utgörs av Anmälningsblankett debetvärdepapper och Villkor debetvärdepapper. Addendum
debetvärdepapper utgör tillsammans med Investeringsavtalet en fullständig helhet.

Artikel 1. Definitioner
De begrepp i Addendum debetvärdepapper med stor första bokstav förklaras mer ingående i
Anmälningsblankett debetvärdepapper och i Investeringsvillkoren. Därutöver gäller följande
definitioner för Addendum debetvärdepapper:
"Säljtransaktion utan täckning": en säljtransaktion i Värdepapper som görs av Kunden eller i
Kundens namn, i den mån Värdepapperna är av samma typ och antal på och finns på samma
förvaltningsplats som vid tidpunkten inte administrerats i Balansen.

Artikel 2. Avtalsförhållande
2.1 Godkännande
Innan Kunden har rätt att via DEGIRO göra Säljtransaktioner utan täckning och därmed försätta
Balansen i en debetposition för Värdepapper, måste Kunden först ha godkänts för denna tjänst
enligt DEGIROs interna procedur för kundgodkännande. Godkännande av Kunden kan göras före
eller efter undertecknandet av Anmälningsblankett Debetvärdepapper. DEGIRO kan därutöver
ställa ytterligare villkor för Kunden.

2.2 Ytterligare information investeringstjänster
Addendum debetvärdepapper ska läsas i samband med dokument Ytterligare information om
investeringstjänster som berör DEGIROs tjänster gällande debetvärdepapper.

2.3 Ändringar
Enligt det som överenskommits i Investeringsavtalet har DEGIRO rätt att införa ändringar i
avtalen. DEGIRO ska i sådana fall informera Kunden om väsentliga förändringar. Kunden kan
läsa och ladda ner den senaste versionen av Villkor Debetvärdepapper på Webbplatsen.

Artikel 3. Debetvärdepapper
3.1 Debetvärdepapper
Genom en Säljtransaktion utan täckning, säljer Kunden Värdepapper som Kunden inte har. För
regleringen av en Säljtransaktion utan täckning lånar Kunden de aktuella Värdepappren mot en
avgift från DEGIRO. Kunden ska återställa de lånade Värdepapprena till DEGIRO i sinom tid.
Därför ska Kunden senare göra en köptransaktion via DEGIRO med dessa Värdepapper. Om
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kursen faller har Kunden gjort en vinst. Om kursen stiger har Kunden gjort en förlust.
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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 kunden 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 Risk debetvärdepapper
Att investera med lånade Värdepapper är inte utan risk. Kunden investerar då med hävstång.
Kunden måste i sinom tid återlämna de lånade Värdepapprena till DEGIRO. På grund av att
prisökning i teorin kan vara obegränsad kan därför förlusten för Kunden teoretiskt sett också bli
obegränsad stor. Kunden instämmer med att denna är fullt medveten om de risker som en
Säljtransaktion utan täckning i Värdepapper innebär och ska säkerställa att förmåga finns att bära
lidna förluster. Det är alltså (beroende av den personliga riskprofilen) klokt att då använda sig av
tjänsten Debetkapital med försiktighet.

4.3 Kunskaper och information
Kunden bekräftar att denne har erfarenhet med handel av Säljtransaktioner i Värdepapper utan
täckning och är medveten om de därmed tillhörande riskerna. Kunden bekräftar att denne har läst
och förstått kapitlet Debetvärdepapper i dokumentet Investeringstjänster i Ytterligare information
om investeringstjänster. Kunden bekräftar och godtar att DEGIRO erbjuder sina tjänster baserat
på Execution Only och inte förser med investeringsråd.

4.4 Aktsamhetskrav
Kunden bekräftar gentemot DEGIRO att denne ska nyttja DEGIROs tjänster med aktsamhet och
inte göra transaktioner eller hålla positioner som överstiger sin finansiella förmåga eller som inte
överensstämmer med sammansättningen av sin portfölj eller är lämplig för sina investeringsmål.
Kunden bekräftar att denne inte ska göra transaktioner i Finansiella instrument som Kunden inte
har tillräcklig kännedom och kunskaper om. Kunden ska noga följa sina positioner i
Debetvärdepapper och ingripa genom att stänga positioner eller höja Säkerhetsvärdet när detta
är nödvändigt för att inte överskrida Limiten.

Artikel 5. Order
5.1 Order
Kunden kan hos DEGIRO lägga Order vad gäller handel i Värdepapper utan täckning. Handel i
Värdepapper utan täckning kan inte utföras för alla typer av Värdepapper. En Order från Kunden
att utföra en transaktion i Värdepapper utan täckning betraktas som en kundförfrågan om lån av
de aktuella Värdepapprena från DEGIRO. DEGIRO är inte skyldig att för Kundens räkning
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verkställa en Order för en transaktion i Värdepapper utan täckning.
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5.2 Leveransskyldighet DEGIRO
När Kunden via DEGIRO gör en transaktion i Värdepapper utan täckning, uppstår det för
DEGIRO en skyldighet att leverera de aktuella Värdepapperen till infrastrukturen eller den (OTC)
köpande parten. Gällande ohedgade värdepapperstransaktioner, verkställer DEGIRO enbart en
Order för Kunden när DEGIRO försäkrat sig om att DEGIRO kan uppfylla sin leveransskyldighet;
exemplevis att DEGIRO kunnat låna de aktuella Värdepappren från tredje part i god tid.

5.3 Lagar och förordningar
Emellanåt inför tillsynsmyndigheter från finansmarknaderna, där DEGIRO tillhandahåller sina
tjänster, begränsningar i verkställande av transaktioner i Värdepapper utan täckning. Kunden ska
förvissa sig om sådana begränsningar i tid och hålla sig inom ramarna för dessa.

5.4 Begränsningar
DEGIRO har alltid rätten att begränsa eller helt återkalla möjligheten att göra en transaktion i
Värdepapper utan täckning. DEGIRO kan införa tillfälliga eller permanenta begränsningar för en
av DEGIRO godkänd typ av Säljtransaktion utan täckning. DEGIRO ska göra sitt yttersta för att i
tid informera Kunden om sådana begränsningar.

Artikel 6. Positioner
6.1 Inkomster
Obs! Om inkomster, såsom utdelningar och ränta, utbetalas från de Värdepapper som Kunden för
tillfället har en debetposition i Balansen, är Kunden skyldig DEGIRO bruttobeloppet av dessa
inkomster, det vill säga före skatteavdrag.

6.2 Ersättning
För användningen av Debetvärdepapper är Kunden skyldig att betala DEGIRO en avgift. Denna
avgift kan vara beroende av den ersättning som DEGIRO är skyldig tredje part som lånar ut
Värdepapperen till DEGIRO. Kunden kan hitta priserna på Webbsidan i dokumentet ’Prisöversikt”
i Ytterligare Information om Investeringstjänster.

6.3 Köptransaktion
I det ögonblick Kunden gör en köptransaktion i Värdepapper för vilken Kunden har en
debetposition i sin Balans, kommer de köpta Värdepapprena, när de har samma förvaltningsplats
som de av DEGIRO till Kunden utlånade Värdepapprena, automatiskt att användas av DEGIRO
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för reglering av Kundens saldo för de lånade Värdepapprena.
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6.4 Begära restitution
DEGIRO har rätt att kräva Kunden på restitution för att reglera en debetposition för Värdepapper i
Balansen genom en köptransaktion eller överföring av de aktuella Värdepappren (med samma
förvaltningsställe som de av DEGIRO utlånade Värdepapprena) till Investeringskontots Centrala
konto. När Kunden inte går kravet tillmötes inom den av DEGIRO fastställda tidsramen har
DEGIRO rätt att köpa de aktuella Värdepapprena för Kundens räkning. I följande situationer, har
DEGIRO denna rätt med omedelbar verkan utan behov av förvarning till Kund:
•

Kundens konkurs, insolvens, obligatorisk likvidation, tillfälligt uppskov av betalning eller
jämförbara system enligt de lagar som gäller för Kunden eller uttalat med avseende
Kund;

•

Kundens dödsfall;

•

när Kunden inte längre har förfogande över sina tillgångar;

•

när Balansen eller andra av Kundens produkter beslagtas, eller avkrävs på annat sätt;

•

när Kunden enligt Kundavtalet har brutit mot väsentliga åtaganden.

6.5 Certifikatprodukter
Otäckta sälja transaktioner som standard inte är tillåtet för certifikat såsom Turbo, Speeders och
Sprinters. På begäran av Kunden kan DEGIRO göra tjänsten Debit Värdepapper tillgängliga för
Kunden för dessa produkter. I så fall kommer följande att gälla utöver och i förekommande fall
med avvikelse från ytterligare text av dessa villkor. DEGIRO kan när som helst, utan föregående
meddelande till kund, köpa tillbaka på marknaden eller på annat sätt reglera Kunden debetsaldo
för att reglera kundens debetbalans i certifikat. I sådana fall kommer DEGIRO ha rätt att köpa för
Kundens räkning en mängd av de relevanta certifikaten lika debetbalansen för Kunden plus en
(1). DEGIRO informerar kunden om detta buy-in omedelbart efter att det har skett.

Artikel 7. Risk och säkerhetsvärde
7.1 Limiter
Positioner i Debetvärdepapper kan uppvisa stora prisfluktuationer. Kunden bekräftar härmed att
denne är medveten om detta. Kunden bekräftar att det är Kundens ansvar att inte överskrida de
för Kunden gällande Limiterna. Limiterna och de metoder som används för att fastställa dessa,
finns att tillgå i dokumentet Säkerhetsvärde, Risk, Debetkapital och Debetvärdepapper i
Ytterligare information om investeringstjänster. Kunden ska uppfylla detta ansvar på ett säkert
och försiktigt sätt. Kunden ska inte göra transaktioner som rimligen kan leda till överskridande av
Limiter och denne ska noga och dagligen följa positionerna i Debetvärdepapper och i tid ingripa
genom att stänga positioner eller höja Säkerhetsvärdet för att förhindra att Limiter överskrids.

7.2 Extra insättning
Investeringar som baseras på lånade Värdepapper kan innebära stora värdeförändringar i
förhållande till Kundens insats. Genom kursändringar kan de enligt Investeringsavtalet fastställda
Limiterna överskridas. Kunden bekräftar att, på första förfrågan från DEGIRO, göra en extra
insättning till Personlig Sida vid en överskriden Limit och att man förfogar över tillräckliga medel
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för detta.
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7.3 Ingripande från DEGIRO
DEGIRO upplyser Kunden om att DEGIRO vid en överskriden Limit kan ingripa enlig det som
överenskommits mellan parterna i Investeringsavtalet och som mer i detalj beskrivs i Ytterligare
information om investeringstjänster.

Artikel 8. Säkerhetsrätt, användning och utlåning
Kunden ger uttryckligen DEGIRO befogenhet att upp till ett värde som står i rimligt förhållande till
det sammalagda värdet av Kundens Debetkapital och Debetvärdepapper, kvarhålla dessa
Värdepapper på kontona via SPV Lång short, artiklar 4.5 och 9 i Villkor Investeringstjänster
(tredje parts användning och utlåning av Värdepapper), tillämpas, oavsett Kundens Profil.

Artikel 9. Avtalets längd och upphörande
Addendum Debetvärdepapper avtalas mellan Parterna för obestämd tid. Addendum
Debetvärdepapper kan upplösas när som helst av båda Parter. För DEGIRO appliceras en
uppsägningstid på en kalendermånad. För Kunden appliceras ingen uppsägningstid och
avslutande av Kunden kommer träda i kraft per tillfälle som Kunden inte innehar några
debetvärdepapper. Addendum Debetvärdepapper upphör automatiskt vid Investeringsavtalets
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upphörande.
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