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Introduktion  
 

I YIT - Investeringstjänster tillhandahåller DEGIRO information om avtalsförhållandet som ingåtts mellan Kunden 

och DEGIRO i Kundavtalet, samt ytterligare förklaringar av de tjänster och avtal som DEGIRO tillhandahåller. I 

detta dokument kan du också läsa om de allmänna och specifika risker som som investering i finansiella instrument 

kan innabära. För att vara förberedd för investeringar och göra dessa på ett ansvarsfullt sätt, rekommenderar vi 

att du läser YIT – Investeringstjänster. 

   

YIT - Investeringstjänster är en del av Kundavtalet. I YIT - Investeringstjänster har Villkor den betydelse som 

definieras i Kundavtalet eller enligt definitionen i YIT - Investeringstjänster.  

  
Om du har några frågor, besök våra vanligt förekommande frågor (FAQ) på hemsidan. Om du inte hittar svaret 

eller om du har några kommentarer och/eller förslag, vänligen kontakta DEGIROs Kundtjänst. Du hittar 

kontaktuppgifter för Kundtjänsten på hemsidan.  

 

 

Dokument  
  

YIT - Investeringstjänster består av följande dokument:  

- Profiler  

- Penningmarknadsfonder 

- Investeringstjänster (det här dokumentet)  

- Order och Orderutförningspolicy  

- Företagshändelser 

- Administrativa skattehändelser  

- Prisöversikt 

- Egenskaper och risker med Finansiella instrument  

- Säkerhetsvärde, risk, Debetkapital och DebetVärdepapper  

- Marknadsdata   
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Investeringstjänster  
  

1. Execution Only  
DEGIRO tillhandahåller sina tjänster som en Execution Only-mäklare. Genom tillgång till handelsplattformen sker 

orderplacering av Kunden på egen hand. DEGIRO ger inte någon investeringsrådgivning och förvaltar inte dina 

investeringar på något sätt eller i någon form. Som användare av DEGIROs tjänster är du själv ansvarig för dina 

investeringsval. Bland annat, men inte begränsat till, typer av investeringar, sammansättning av portfölj och 

medföljande risker.  

  
Lämplighetstest  

Innan DEGIRO tillhandahåller sina tjänster och innan investering i en specifik kategori av finansiella instrument 

kan uppstå, omber DEGIRO dig att slutföra ett Lämplighetstest. Med Lämplighetstestet ombes du att se över din 

kunskap och erfarenhet i olika finansiella instrument, samt varnas du om du skulle indikera att du har begränsad 

kunskap och erfarenhet. Eftersom DEGIRO tillhandahåller tjänster i egenskap av Execution Only-mäklare 

utvärderar DEGIRO inte om du endast skulle göra investeringar i de finansiella instrument som du i 

Lämplighetstestet angivit ha tillräcklig kunskap och erfarenhet inom.  

  
Kundens ansvar  

Som användare av DEGIROs Execution Only-tjänster initierar, tillhandahåller och ansvarar du för för dina egna 

Instruktioner. Det är viktigt att du fullgör detta ansvar på ett noggrant sätt, bland annat med hänsyn till följande.  

- Du måste vara mycket försiktig när du genomför transaktioner som du inte har tillräcklig kunskap och 

erfarenhet av och vars risk du kanske inte förstår tillräckligt. Att investera med otillräcklig kunskap och erfarenhet 

kan leda till förluster, vilka på förhand kan vara svåra att uppskatta.  

- Du måste vara försiktig när du investerar i finansiella instrument som innebär högre risk. Detta gäller 

särskilt vid investering med hävstångseffekt, vilket till exempel sker när du investerar i Derivat eller med tjänsten 

Debetkapital eller DebetVärdepapper. Med dessa investeringar kan din förlust överstiga värdet på din insättning.  

- Dina Instruktioner och transaktioner ska inte enbart eller huvudsakligen syfta till att undvika skatter som 

du annars skulle vara skyldig att betala. Att ingå skatteflyktstransaktioner kan innebära lagbrott och skada 

relationen mellan DEGIRO och relevanta skattemyndigheter vilket kan leda till förlust för DEGIRO och dess 

Kunder.  

- Din försiktighet krävs också för att se till att du agerar i enlighet med de regler som gäller för investeringar. 

Tänk på att investeringar är starkt reglerade för att förhindra störningar på marknaderna och för att säkerställa att 

marknaden och dess investerare fungerar och agerar rättvist. Ett exempel på beteende som är olagligt är 

insiderhandel. Insiderhandel innebär att du agerar (antingen genom att investera eller avyttra) utifrån konfidentiell 

information om ett visst Värdepapper eller om emittenten av ett visst Värdepapper som skulle påverka 

värdepapprets pris vid offentliggörande. Ett annat exempel på beteende som strider mot reglerna är manipulering 

av priser. Exempelvis att placera en mängd små Order kan generera ett vilseledande intryck att det finns en stor 

efterfrågan för det relevanta värdepappret. Många olika strategier kan anses vara marknadsmissbruk. Var 

medveten om innebörden av denna term när du placerar dina Order. I tveksamma fall är det lämpligt att söka 

professionell rådgivning.  

- Du måste kritiskt granska den information som visas på din Personliga sida. Du bör inte agera på 

information som verkar udda eller felaktig vid första anblicken oavsett om det gäller information som direkt berör 

din Personliga sida eller allmän information som är tillgänglig via exempelvis handelsplattformen eller hemsidan. 

Genom handelsplattformen kan du handla med finansiella instrument på ett antal marknader. DEGIRO strävar 

efter att samla in så mycket information som möjligt om dessa finansiella instrument och tillhandahålla detta till 

Kunder. DEGIRO samlar information, såsom kursdata, från en mängd olika kanaler.  

  
2. Innehav av finansiella instrument  

Finansiella instrument förvaras i kontobaserad form. DEGIRO applicerar ingen fysisk förvaring av 

Värdepapper (i exempelvis ett kassaskåp). Vänligen observera att Värdepapper inte förvaras i fysiskt 
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pappersformat trots att äldre termer såsom ”depå", "insättning", "förvaring" och "fysisk avveckling" kan 

kommuniceras av DEGIRO. Liksom Likvida medel, bokas Värdepapper som ett kreditsaldo på ett konto.  

 

Om du exempelvis investerar i japanska aktier via DEGIRO är dessa inte skickade med fysisk post från Japan 

till DEGIRO. På uppdrag av DEGIRO köper den japanska mäklaren, som av DEGIRO används för handel på 

den japanska marknaden, aktierna på den japanska börsen. På instruktion av DEGIRO ordnar den japanska 

mäklaren att ett japanskt förvaringsinstitut får rätt till aktierna (mot betalning) i form av en bokföringsrätt i 

administrationen av den japanska Värdepapperscentralen.  

Eftersom Värdepapperen hålls på Värdepapperscentralen är denna en central del i marknadens infrastruktur. 

I de flesta fall är Värdepapperscentralen den part som är registrerad i det faktiska aktieägarregistret hos 

emittenten av aktierna. Det japanska förvaringsinstitutet bokar i sin tur en motsvarande rätt till aktierna till det 

berörda (t.ex. nederländska eller engelska) förvaringsinstitutet för DEGIRO. I sin tur skapar 

förvaringsinstitutet för DEGIRO en likvärdig rätt till aktierna i ett SPV-konto. Slutligen, i slutet av kedjan, får 

du de japanska aktierna som en kontobaserad rätt direkt till din Balans. På så sätt bildas  

en rättighetskedja (även kallat ”förvaltningskedja”), där du som "slutinvesterare" är den slutliga mottagaren. 

Detta är det sätt på vilket alla Värdepappersföretag och banker innehar positioner i Värdepapper för Kunder.  

  

Således är DEGIROs tjänst till dig en åtkomst till den globala infrastrukturen där finansiella instrument, direkt 

eller via en ”förvaltningskedja” och en prime broker, kan hållas för din räkning. DEGIROs tjänst innebär inte 

förvaring av Värdepapper i fysiskt format.  

 

Strukturen som beskrivs ovan är komplex och innebär risker för dig. I följande punkter beskrivs strukturen 

mer i detalj, hur riskerna ser ut och vilka åtgärder DEGIRO vidtar för att minska dessa risker.  

  
Omnibuskonton  

I hela förvaltningskedjan kommer Finansiella instrument normalt innehas på omnibuskonton. Ett 

omnibuskonto är ett konto som används av Värdepappersföretaget för att aggregerat inneha de Finansiella 

instrumenten för alla, eller åtminstone mer än en av, dess Kunder. För ett omnibuskonto där de Finansiella 

instrumenten inte används som säkerhet finns det ingen ytterligare risk jämfört med ett individuellt konto. Med 

DEGIRO är så fallet med SPV Long Only. För positioner i Derivat och debetsummor i Likvida medel och 

Värdepapper, som tillsammans med finansiell säkerhet förvaras på omnibuskonton, kommer användningen 

av omnibuskonton innebära exponering mellan Kunder. Med DEGIRO är så fallet med SPV Long Short. Vi 

hänvisar dig till styckena " Tillgångssegregering" och "Säkerhet för tredje part" nedan.  

  
Tillgångssegregering av tillgångar  

Även om DEGIRO skulle försättas i konkurs, kan dina tillgångar i finansiella instrument in nås av borgenärer 

till DEGIRO, Ur ett juridiskt och regulatoriskt perspektiv kallas detta "tillgångssegregering" och tjänar till att 

skydda Kundernas investeringar. För detta ändamål använder alla större förvaringsinstitut ”förvaltarbolag” för 

innehav av Värdepapper. DEGIRO har alla dina finansiella instrument i separata juridiska enheter: SPV Long 

Only och SPV Long Short.  Det lagstadgade målet och syftet med dessa SPV:er är begränsat till att passivt 

inneha investeringar för de investerare som har konton hos DEGIRO. Den rättsliga formen för de SPV:er som 

används av DEGIRO är stiftelser som bildats enligt nederländsk lag. Dessa stiftelser har inga aktieägare. 

DEGIRO är därför inte ägare till SPV:erna vilket gör SPV:erna oberoende från DEGIRO.  

Som tidigare nämnts, innehar SPV:erna finansiella instrument med tredje part. Detta kan vara en 

Värdepapperscentral, central motpart (CCP), ett förvaringsinstitutet eller en prime broker vald av DEGIRO. 

För att skydda DEGIROs Kunder mot förvaringsinstituts och prime brokers konkurs, kommer DEGIRO kräva 

att dessa tillhandahåller tillgångssegregering. Reglerna för tillgångssegregering är olika i alla länder (både 

inom EU och utanför EU) och det kan finnas jurisdiktioner där tillgångssegregering inte är möjlig eller inte 

krävs enligt lag. Om det inte finns någon tillgångssegregation i förhållande till en tredje part i förvaltarkedjan 

kan de finansiella instrument som innehas med den tredje parten gå förlorade om den parten går i konkurs.  
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Säkerhet för tredje part  

DEGIROs Kunder kan investera i Derivat och tjänster för Debetkapital och DebetVärdepapper. SPV Long 

Short innehar positioner i långa och korta Derivat med tredje part, såsom prime brokers, och kan låna Likvida 

medel och Värdepapper från dessa tredje parter för tjänsterna Debetkapital och DebetVärdepapper. Dessa 

tredje parter kräver en garanti för vad SPV Long Short lånar. Detta kallas ofta "marginal" eller "säkerhet". 

SPV Long Short tillhandahåller en sådan säkerhet till en tredje part genom att ge den relevanta tredje parten 

en säkerhetsrätt på Likvida medel och Värdepapper som SPV Long Short innehar med den tredje parten. För 

detta ändamål överför DEGIRO Likvida medel och Värdepapper från SPV Long Only till SPV Long Short för 

kontot för de Kunder som innehar positioner i Derivat, Debetkapital eller DebetVärdepapper. DEGIRO 

säkerställer att värdet på de Likvida medel och Värdepapper som DEGIRO kommer att överföra till SPV Long 

Short för en Kunds räkning inte kommer överstiga det ackumulerade riskbeloppet, värdet för Debetkapital, 

värdet för DebetVärdepapper och värdet av korta positioner i Derivat minus värdet av de långa positionerna 

i Derivat, för den Kunden. På så sätt är en Kunds nettoexponering mot SPV Long Short fortfarande 

begränsad. 

 

Alla Likvida medel och Värdepapper som innehas i SPV Long Short med en tredje part hålls på 

omnibuskonton och fungerar som säkerhet för alla skyldigheter för SPV Long Short i dess förhållande till den 

tredje parten. Detta innebär att de tillgångar som innehas av SPV Long Short för den ena Kundens räkning 

fungerar som säkerhet för den andra Kundens skyldigheter och vice versa (dock inte för skyldigheter av 

DEGIRO självt). I SPV Long Short, har Kunder exponering mot varandra. Men när en brist uppstår i SPV 

Long Short på grund av en Kunds misslyckande, är DEGIRO enligt lag skyldig att omedelbart åtgärda bristen 

med sina egna tillgångar.  

  
Eftersom SPV Long Only endast har långa positioner som inte används som säkerhet, gäller ovanstående 

inte SPV Long Only.  

  

Utlåning av Värdepapper  

Genom att underteckna Anmälningsblankett Investeringstjänster ger du DEGIRO rättigeten att använda 

Värdepapper som innehas i SPV:er för andra Kunders räkning .  

  
När DEGIRO genomför Utlåning av Värdepapper har SPV:n ett underskott med Värdepapper av relevant typ 

vid den tidpunken. Om dina Värdepapper Utlånas utgör detta en Risk för dig. Risken för att detta underskott 

kommer att leda till skador är dock liten. DEGIRO minimerar denna risk på följande sätt.  

  
För det första kräver DEGIRO säkerhet från den lånande parten som kan tillhandahållas genom överföring 

av Likvida medel eller Värdepapper till SPV:n och SPV:n kan använda denna säkerhet i händelse av att den 

lånande parten inte återköper Utlånade Värdepappren på marknaden.  

  
För det andra är DEGIRO (och inte den lånande parten) alltid SPV:s "motpart" och garanterar därför att 

Utlånade Värdepapper, i tid, kommer tillbaka med sitt eget kapital. 

  
Skada för en Kund vars Värdepapper är Utlånade uppstår därför endast vid den tidpunkt då den lånande 

parten och DEGIRO inte längre kan uppfylla sina skyldigheter (dvs. både den lånande parten och DEGIRO 

är i konkurs) och värdet på Värdepapperet har sjunkit eller värdet på de utlånade Värdepapperen har stigit. 

Skadans belopp är begränsat till skillnaden i värde mellan de Värdepapper som Utlånats och de Värdepapper 

som låntagaren ger.  

Värdepapper som innehas under Profilen ”Custody" kommer inte att Utlånas av DEGIRO.  
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3. Innehav av Likvida medel 

För att göra det möjligt för Kunder att hålla likviditet med DEGIRO, tillåter DEGIRO i allmänhet Kunder att välja 

mellan användning av Penningmarknadsfonder eller Likvidkonton. Likvidkonton är ännu inte tillgängliga i alla 

valutor eller för alla länder. Således är det möjligt att du kan använda Penningmarknadsfond(er) och Likvidkonto(n) 

samtidigt. I den situationen gäller informationen nedan för dig när det kommer till hur mycket Likvida medel som 

innehas med hjälp av en Penningmarknadsfond eller ett Likvidkonto. 

 

Penningmarknadsfonder  

När Kunder väljer detta alternativ kommer de att utfärda en stående order till DEGIRO att investera alla Likvida 

medel direkt i en av Penningmarknadsfonderna.  

  

Enligt den stående order du utfärdat till DEGIRO för detta ändamål, vid tillfället du accepteras som Kund eller vid 

senare tidpunkt (med avseende till utländsk valuta), kommer alla Likvida medel som du överför till det utsedda 

bankkontot för SPV Long Only eller som DEGIRO tar emot till ditt konto att samma dag investeras för din Risk och 

räkning i enheter i Penningmarknadsfonden i tillämplig valuta. På så sätt kommer du inte att inneha några Likvida 

medel med DEGIRO och kommer alltid att vara fullt investerad i finansiella instrument.  

 

Penningmarknadsfonderna är investeringsfonder som med så liten risk som möjligt strävar efter att uppnå en 

avkastning som ligger något under den ordinarie marknadsräntan i den berörda valutan. Läs 

informationsdokumentet "Prospectus" och "Key Investor Information Document" för mer information om 

investeringar och relaterade risker med penningmarknadsfonderna. En länk till informationsdokumenten för 

investerare finns under Dokumentet och Ytterligare Inforamtion Investeringstjänster. Alla tillgångar i 

Penningmarknadsfonderna hålls helt segregerade och löper ingen risk i händelse av att DEGIRO eller om fondens 

förvaltare går i konkurs. Den likviditet som du har med DEGIRO i form av andelar i en penningmarknadsfond är 

därför lika säker som dina andra investeringar.   

 

Observera: Under den stående Order som du har utfärdat till DEGIRO genom att signera Anmälningsblankett 

Investeringstjänster investerar du alla Likvida medel som DEGIRO tar emot från dig eller för ditt konto i den 

relevanta Penningmarknadsfonden.  Även om Penningmarknadsfonderna investerar på ett försiktigt och 

riskundvikande sätt, kan värdet på Penningmarknadsfonderna fluktuera, vilket innebär att mängden likviditet som 

du har med DEGIRO i Penningmarknadsfonder kan också fluktuera. Se det viktigaste informationsdokumentet för 

investerare i den tillämpliga Penningmarknadsfonden för mer information om Penningmarknadsfondens 

investeringar. Om du inte vill investera i Penningmarknadsfonderna eller om du vill ha en mindre investering i 

penningmarknadsfonderna kan du minska mängden på dina investeringar i Penningmarknadsfonderna genom att 

ge en köporder till DEGIRO för andra finansiella instrument som du väljer, eller ge en instruktion till DEGIRO för 

överföring av Likvida medel till ditt Referenskonto.  

  

Likvidkonton  

När Kunder väljer detta alternativ kommer de att ingå en direkt juridisk relation med flatexDEGIRO Bank AG. 

Gällande lokal valuta kommer Kunden att sätta in alla Likvida medel och dessa kommer innehas på ett Likvidkonto 

i lokal valuta enligt artikel 10.3 och 10.4 i Villkor Investeringstjänster. När det gäller utländsk valuta (beroende på 

om detta alternativ är tillgängligt för Kunden, som synligt på handelsplattformen), kan Kunder besluta att inneha 

utländsk valuta i Likvidkonto i utländsk valuta enligt artiklarna 10.3, 11.2 och 11.4 i Villkor Investeringstjänster.  

  
Likvidkonto kommer uteslutande att användas som clearingkonto för Värdepapperstransaktioner, förvaring och 

administration för Kundens DEGIRO-konto. På detta sätt kommer flatexDEGIRO Bank AG kommer att hålla Likvida 

medel som du kommer att använda för transaktioner i finansiella instrument med DEGIRO. DEGIRO har rätt att 

debitera Likvidkonton för de ändamål som anges ovan.  
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När Likvidkonto för lokal valuta har tillgängliggjorts för dig kommer du att överföra Likvida medel,  baserat på din 

lokala valuta, direkt från Referenskontot till Likvidkontot i lokal valuta. Observera att det inte är möjligt att överföra 

Likvida medel direkt till Likvidkonto i utländsk valuta.  

  
Alla Likvida medel som tas emot från försäljningstransaktioner eller på annat sätt kommer att överföras åter till 

Likvidkontot.  

  
Såsom förklaras i föregående punkter kommer Likvidkontona uteslutande användas som clearingkonto för 

Värdepapperstransaktioner, förvaring och administration för ditt DEGIRO-konto och därför kommer drift av 

Likvidkontona praktiskt taget att gå via DEGIROs Handelsplattform. Observera att uttag endast är möjliga i lokal 

valuta från Lokal valuta Likvidkonto och det är därför inte möjligt att ta ut Likvida medel från Likvidkonto i utländsk 

valuta,  

  
4. Fördelning av underskott  

Alla Likvida medel och Finansiella instrument i en SPV, innehas i en SPV för Kundens risk och räkning. Det är 

möjligt att en felaktig position i en SPV kan innehas på grund av exempelvis ett fel som uppstått av Kund, DEGIRO 

eller tredje part såsom en börs eller mäklare. DEGIRO kommer vid tillfället detta upptäcks att försöka lösa felet så 

snart som möjligt. Om den felaktiga positionen kan tilldelas en eller flera specifika Kunder kan DEGIRO korrigera 

felet för den eller de relevanta Kunderna. Alternativt kan DEGIRO korrigera felet på lösningskontot av SPV själv. 

Om det till följd av den felaktiga ståndpunkten eller efter korrigeringen av denna konstateras att det råder 

underskott på valuta eller finansiellt instrument i SPV, DEGIRO har rätt att fördela underskottet proportionellt till 

alla Kunder som har rätt till sådan valuta eller ett sådant finansiellt instrument i förhållande till SPV. Detta 

arrangemang har gjorts för att skydda Kunderna. När underskottet uppmärksammas är det inte alltid omedelbart 

klart hur och med vems fel det är att underskottet har orsakats och om det är möjligt att fullt ut täcka underskottet. 

Utan att fördelningen av underskottet till alla relevanta Kunder skulle de Kunder som skulle vara de första att sälja 

sin position begränsa sin förlust till nackdel för andra Kunder.  

  
Ett exempel:  

Säg att 21 Kunder hos DEGIRO investerar i aktier Fiat. Av dessa Kunder innehar 20 10 aktier vardera och 1 Kund 

innehar 200 aktier. SPV innehar 400 aktier Fiat med sin förvaringsinstitut för alla dessa Kunder tillsammans.  

En viss dag ser DEGIRO att förvaringsinstitutens uttalande endast avser 200 aktier Fiat. Därför minskar DEGIRO 

innehavet för varje Kund med 50 %, i linje med underskottet.  

  
Om DEGIRO inte skulle fördela underskottet proportionellt till Kunderna, skulle de Kunder som skulle vara de första 

att sälja sin position inte ha någon förlust alls. Om den enda Kunden med 200 aktier skulle sälja sin totala position, 

skulle det lämna de andra Kunderna med en förlust på 100 % av sin position istället för 50 %. Förlustfördelning 

säkerställer att förlusten fördelas på ett proportionerligt och rättvist sätt.  

Fördelningen av förlusten säger naturligtvis ingenting om orsaken till förlusten och om vem som är ansvarig. I de 

flesta fall orsakas förlusten av ett enkelt administrativt fel som löses efter en administrativ process. När underskottet 

orsakas av ett fel från en tredje part, kommer DEGIRO då att göra sitt yttersta för att få fram att underskottet är 

botat.  

  
5. Referenskonto  

DEGIRO gör det möjligt för sina Kunder att ange ett bankkonto som Referenskonto i handelsplattformen för att 

skydda sina Kunders tillgångar. Det här fasta Referenskontot måste vara ett bankkonto i ditt namn som har 

accepterats av DEGIRO. Det är endast möjligt att överföra Likvida medel från detta Referenskonto till DEGIRO 

och från DEGIRO till Referenskontot. För att kunna ändra Referenskontot måste du lägga till det nya bankkontot i 

handelsplattformen och göra en ny identifieringsbetalning från ett sådant bankkonto. Ditt Referenskonto ändras 

när det har accepterats av DEGIRO.  
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Om alternativet Likvidkonto används kommer villkoren i punkt 3 ovan att gälla. Se ovan för mer information.  

  
Se till att alltid göra insättningar från det Referenskonto som är registrerat med DEGIRO.  

  

6. Tjänster  

Värdepapper  

Med DEGIRO , kan du investera i Värdepapper. Värdepapper inkluderar aktier, obligationer, andelar i 

investeringsfonder, teckningsoptioner etc. För en mer detaljerad beskrivning av Värdepapperens egenskaper och 

risker, se dokumentet Egenskaper och risker med Finansiella instrument i YIT - Investeringstjänster.  

  
Derivat  

Du kan investera i Derivat med DEGIRO om du har accepterats för den här tjänsten av DEGIRO. Derivat, och 

kombinationer av Derivat, är ofta komplexa, och följaktligen kan inte alla investerare följa hur de fungerar. För en 

mer detaljerad beskrivning av Derivat egenskaper och risker, se dokumentet Egenskaper och risker med 

Finansiella instrument i YIT - Investeringstjänster.  

  

Debetkapital  

Om du har Värdepapper med DEGIRO och om DEGIRO har accepterat dig för denna tjänst kan du låna Likvida 

medel från DEGIRO för att göra extra investeringar. Att investera med lånade Likvida medel medför en hög risk. 

Du måste ju betala tillbaka de lånade Likvida medel, även om värdet på dina investeringar faller. Eftersom du kan 

investera mer med lånade Likvida medel än beloppet för din egen investering kan du också förlora mer än din 

egen investering. Du måste alltid behålla ett visst minimivärde som säkerhet för ditt debetsaldo i Likvida medel. 

Om värdet på dina investeringar sjunker kan du tvingas minska ditt lån som ett resultat av detta genom att sälja 

dina positioner till vad som förmodligen kommer att bli ett ogynnsamt ögonblick för dig.  

Under tjänsten Debetkapital är det möjligt att använda Allokering. Med Allokering kan du välja ett belopp och en 

valuta, för vilken du vill kunna använda tjänsten Debetkapital mot minskade kostnader. Du kan slå på Allokering i 

handelsplattformen. Allokeringen fortsätter tills den avslutas av dig.   

I stället för att bara betala ränta över det belopp som faktiskt lånats betalar du en fördelningsavgift över det totala 

beloppet för Allokeringen som du valt och under Allokeringens totala löptid. Det innebär att Allokeringsavgiften 

betalas, oavsett om du faktiskt lånar några Likvida medel eller inte. När du lånar Likvida medel i valutan och inom 

beloppet för din Allokering gäller ingen ytterligare ränta över fördelningsavgiften.  

  
Att använda en Allokering är särskilt fördelaktigt om du har ett debetsaldo i relevant valuta under en längre tid eller 

förväntar dig att ha ett debetsaldo i den valutan mer än regelbundet.   

Allokering är en tjänst av DEGIRO. Att ha eller betala avgifterna för en Allokering eller allokerat belopp ger dig inte 

garantin att du faktiskt kan låna det tilldelade beloppet. Hur mycket du faktiskt kan låna beror på din Balans och 

på de Gränser som gäller för dig.  

  
 DebetVärdepapper  

När du säljer Värdepapper måste du leverera de Värdepapper du sålde. Om du säljer Värdepapper som du inte 

har kan DEGIRO tillfälligt låna dig de Värdepapper som du behöver för din skyldighet att leverera. DEGIRO, i sin 

tur, lånar dessa Värdepapper från en tredje part som har dessa Värdepapper. Du måste vara medveten om att du 

i god tid måste returnera Värdepapperen och måste därför köpa dessa Värdepapper igen någon gång i framtiden. 

Du hoppas förmodligen på ett lägre pris men det är fullt möjligt att detta blir ett högre pris. Du kan vanligtvis själv 

bestämma när du återköper Värdepapperen, men det är också möjligt att den part från vilken DEGIRO har lånat 

dem kommer att begära tillbaka dem. Om DEGIRO vid den tidpunkten inte kan hitta någon annan investerare som 

är villig att låna ut Värdepapperen, måste du återköpa Värdepapperen vid den tidpunkten, dvs. tidpunkten för 

begäran. Det här kan vara ett ogynnsamt ögonblick för dig. Du kan till och med tvingas återköpa Värdepapperen 

vid en tidpunkt då det inte finns någon vanlig marknad där de handlas. Om du inte lyckas returnera Värdepapperen 

kan en straffavgift följa, eller ett "köp in", där de relevanta Värdepapperen köps på marknaden oavsett pris. Den 
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förlust du kan drabbas av på en kort position i Värdepapper kan överstiga Värdepapperens ursprungliga värde. 

Korta positioner är därför endast lämpliga för personer med tillräcklig finansiell kunskap och kunskap om 

finansmarknaden och marknadsförhållandena. För att kunna ha en Debetbalans i Värdepapper måste du ha 

tillräckligt säkerhetsvärde för att säkerställa att du kan köpa tillbaka relevanta Värdepapper. Värdet på ditt 

säkerhetsvärde och din portfölj kan ändras till följd av prisrörelser och DEGIRO kan kräva att du återköper dina 

lånade Värdepapper som ett resultat.  

  
7. Policy för intressekonflikter  

Vid tillhandahållande av tjänster är det oundvikligt att intressekonflikter kan uppstå inom organisationen av 

DEGIRO sig själv, mellan DEGIRO och en ansluten part, mellan DEGIRO och en eller flera av sina Kunder eller 

mellan Kunder. I samband med dessa möjliga intressekonflikter har DEGIRO upprättat en policy för 

intressekonflikter. Du hittar en sammanfattning av denna policy nedan. Denna policy beskriver hur DEGIRO syftar 

till att förebygga och hantera intressekonflikter. Den grundläggande principen i policyn för intressekonflikter är att 

intressekonflikter aldrig får påverka intressen negativt för DEGIROs Kunder.  

  
 7.1 Organisatoriska och administrativa åtgärder  

För att hantera intressekonflikter har DEGIRO genomfört både organisatoriska och administrativa åtgärder. Dessa 

inkluderar bredvid åtgärderna i policyn för intressekonflikter, åtgärderna enligt policyn för bästa genomförande, 

incidentpolicyn och riktlinjer för bestämmelser för anställda. Riktlinjer för bestämmelser för anställda. innehåller 

bland annat regler om insiderinformation och personliga transaktioner i Finansiellt instrument som anställda utför 

privat. Dessutom gäller informationshinder inom DEGIRO. Dessa hinder, även kallade kinesiska murar, inbegriper 

åtskillnad av personal, fysisk separation av avdelningar och funktionell separation av uppgifter, system och 

tillstånd.  

  
7.2 Lika behandling  

Kunder behandlas lika i samma situationer. DEGIROs investeringstjänsten är till stor del automatiserad, vilket leder 

till att det finns en minimal risk för att en Kund kommer att påverkas negativt i förhållande till en annan Kund i en 

viss situation av subjektiva skäl.  

  
7.3 Information till Kunder  

Om åtgärderna för att förebygga eller hantera intressekonflikterna inte är tillräckliga för att säkerställa att 

Kundernas intressen inte skadas under en viss intressekonflikt, kommer de berörda Kunderna att DEGIRO 

informeras om den intressekonflikt som har uppstått och förklara de uppgifter om intressekonflikterna. Detta gör 

att du kan fatta ett välgrundat beslut om de tjänster som Kunden vill använda sig av.  

 

7.4 Incitament från tredje part/Godkännande och beviljande av förmåner 

DEGIRO kan få incitament från tredje part. Dessa incitament kan vara både monetära (inklusive provisioner, 

avgifter och andra monetära förmåner) och icke-monetära.  

Dessa incitament tjänar till exempel till att göra det möjligt för DEGIRO att erbjuda sina kunder möjligheten att 

handla med ett brett utbud av finansiella instrument från tredjepartsleverantörer och emittenter. Dessutom tjänar 

incitamenten till att förbättra kvaliteten på DEGIRO:s tjänster för sina kunder och till att se till att DEGIRO kan 

behålla sin kostnadseffektiva prismodell i kundens intresse. 

Mottagna incitament används också för att tillhandahålla en effektiv och högkvalitativ infrastruktur för 

tillhandahållande av investerings- och sidotjänster, särskilt för utförande samt mottagande och överföring av order. 

Genom att använda DEGIRO:s tjänster samtycker kunden till att DEGIRO får ta emot och behålla incitament från 

tredje part. I den mån ett incitament krediteras helt eller i proportion till transaktionsavgiften, samtycker kunden till 

en sådan kvittning.  

Kunden kan inte göra anspråk på DEGIRO för utbetalning av incitament. 
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De ersättningar som DEGIRO får från tredje part är i allmänhet transaktionsbaserade. Se avgiftslistan för en 

översikt över de börser (och finansiella instrument) som DEGIRO tar emot incitament från tredje part från (och i 

förhållande till), inklusive deras belopp. 


