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Villkor Derivat
För sina tjänster i samband med Derivat erbjuder DEGIRO ett Addendum Derivat som tillägg till
Investeringsavtalet. Ett Addendum Derivat består av Anmälningsblankett Derivat och Villkor
Derivat.

Artikel 1. Definitioner
De begrepp som skrivs med stor bokstav i Addendum Derivat har den betydelse som anges i
Anmälningsblankett Investeringstjänster och Villkor Investeringstjänster.

Artikel 2. Avtalsrelation
2.1 Godkännande
Innan Kunden är berättigad att handla i Derivat via DEGIRO ska Kunden först godkännas för
denna tjänst enligt en intern godkännandeprocedur som utförs av DEGIRO. Godkännande av
Kunden kan göras före eller efter undertecknandet av Anmälningssedel Derivat. DEGIRO kan
därutöver ställa ytterligare villkor för Kunden.

2.2 Investeringstjänster
Ett Addendum Derivat är en integrerad del av Investeringsavtalet mellan Parterna. Villkoren i
Investeringsavtalet är under förbehåll för ett Addendum Derivat i den utsträckning det avviker från
Investeringsavtalet. Addendum Derivat ska läsas i samband med dokumentet Ytterligare
information om investeringstjänster som berör DEGIROs tjänster gällande Derivat.

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 Derivat på Webbplatsen.

Artikel 3. Endast utförande
3.1 Endast utförande
Kunden bekräftar och godtar att DEGIRO erbjuder sina tjänster baserat på Execution Only.
DEGIRO tillhandahåller inte investeringsråd. Order från Kunden bearbetas automatiskt av
DEGIROs system och kontrolleras inte av DEGIRO mot Kundens likviditet, investeringsportfölj
eller investeringsmålsättningar. Kunden ansvarar själv för valda Order och övervakning av öppna
Derivatpositioner.

3.2 Kunskaper och insikt
Kunden instämmer med att denne är helt och hållet medveten om de risker som handel med
Derivat innebär och ska säkerställa att förmåga finns att bära uppkomna förluster. Kunden
bekräftar att denne har läst och förstår innehållet i kapitlet som berör handel med Derivat i
dokumentet Egenskaper och risker med finansiella instrument under Ytterligare information om
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3.3 Aktsamhetsplikt för Kunden
Kunden bekräftar gentemot DEGIRO att denne ska nyttja DEGIROs tjänster med aktsamhet och
inte göra transaktioner och ta positioner som överstiger sin förmåga eller är lämplig för sin portfölj
eller investeringsmålsättning. Kunden bekräftar att denne inte ska göra transaktioner i Finansiella
instrument som man inte har tillräcklig kännedom och kunskaper om. Kunden ska noga följa sina
positioner i Derivat och ska ingripa genom att stänga positioner eller höja Säkerheten när detta är
nödvändigt för att inte överskrida Limiten.

Artikel 4. Order
4.1 Order
Kunden kan ge DEGIRO den typ av Order som beskrivs i dokumentet Order och policy för
orderutförande i Ytterligare information om investeringstjänster.

4.2 Limiter
Kunden ska inte göra transaktioner som rimligen kan leda till överskridande av Limiter. DEGIRO
kommer enbart att utföra en Order från Kunden som inte överskrider en Limit.

Artikel 5. Positioner
5.1 Motstående positioner
På Balansen skall DEGIRO hålla Kundens Derivatpositioner på nettobasis. Detta innebär att en
position till följd av en ’säljorder’ med avseende på ett Derivat ska utjämnas mot en ’köporder’
med avseende på samma Derivat.

5.2 Innehav av positioner genom SPV
DEGIRO utför order avseende Derivat på olika platser för utförandet. Som sådan kan ekvivalenta
Derivat hållas av SPV på olika platser. För Kunder hos DEGIRO lika villkor kommer ändå gälla för
positioner i Derivat som innehas inom SPV. För detta ändamål kommer DEGIRO att följa villkoren
i referensbörsen som DEGIRO väljer för varje Derivat. Derivatpositioner som innehas av SPV
kommer inte att tilldelas specifika Kunder, men kommer att hållas "bytliga" av SPV för alla klienter
som har en position i de specifika Derivatet. På detta sätt kan DEGIRO vid sökande efter bästa
möjliga verkställande, avsluta en position som har öppnats för Kunden på en verkställande på en
annan plats för verkställande.

5.3 Lägliga instruktioner
Det är Kundens ansvar att i enlighet med de av DEGIRO och i Ytterligare information om
inversteringstjänster, upptagna kraven ge DEGIRO instruktioner i god tid, vid till exempel
företagshändelser eller upphörande i relation till Derivatpositioner. När sådana instruktioner uteblir
från Kundens sida kommer DEGIRO att göra sitt yttersta för att vidta åtgärder som rimligvist är till
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5.4 Likvida medel
När Kunden handlar i Derivat där en skyldighet att erlägga likvida medel kan uppstå, så som
variationsmarginaler med positioner i terminer, ska Kunden sörja för ett tillräckligt saldo eller
kreditfaciliteter för det Addendum Debetkapital som hålls av DEGIRO för att uppfylla ett sådant
krav.

5.4 Slumpmässig selektionsmetod
När en eller flera Derivatpositioner som DEGIRO håller åt sina kunder (via SPV) utfärdas, ska
DEGIRO via en slumpmetod instruera vilka positioner från vilka kunder som ska utfärdas.

Artikel 6. Risk och säkerhetsvärde
6.1 Bevakning av limiter
Positioner i Derivat kan uppvisa stora värdesvängningar. Kunden bekräftar härmed att denne är
medveten om detta. Kunden bekräftar att det är Kundens ansvar att inte överskrida de för Kunden
gällande Limiterna. Kunden ska noga och dagligen följa positionerna i Derivat och i tid ingripa
genom att stänga positioner eller höja Säkerhetsvärdet för att förebygga att Limiter överskrids.

6.2 Extra insättning
Kunden bekräftar på första förfrågan från DEGIRO att göra en extra insättning till den Personliga
sidan vid en överskriden Limit och att man förfogar över tillräckliga medel för detta.

6.3 Ingripande från DEGIRO
Kunden ska för de risker som är förknippade med Derivat ställa en säkerhet gentemot DEGIRO
enligt det som anges i Kundavtalet. Kunden ska vara medveten om de av Parterna avtalade
Limiter och villkor och ska vidta åtgärder så att dessa Limiter och villkor inte överträds. Kunden
bekräftar att denne är medveten om att DEGIRO vid en överträdelse av en Limit, kommer att
ingripa enlig Investeringsavtalet mellan Parterna.

Artikel 7. Säkerhet till tredje part
DEGIRO innehar positionerna i Derivat för sina kunder hos tredje part via SPV Long Short.
DEGIRO ska därför ställa en säkerhet gentemot dessa tredje parter. DEGIRO får i detta syfte
använda likvida medel och Finansiella instrument som hålls för Kundens risk och räkning.
DEGIRO ska göra sitt yttersta för att iaktta skäliga proportioner mellan Kundens positioner i
likvida medel och Finansiella instrument som ställs som säkerhet gentemot tredje part, som
uppstår jämte sådana parter med hänseende på positioner i Derivat och Debetkapital och
Debetvärdepapper åt Kundens räkning.

Artikel 8. Avtalets längd och upphörande
Addendum Debetderivat avtalas mellan Parterna på obestämd tid. Addendum Derivat 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 träder i
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kraft per det tillfälle som Kunden inte längre innehar några öppna transaktioner och positioner i
derivat. Addendum Derivat upphör automatiskt vid Investeringsavtalets upphörande.
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