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Inledning
I Ytterligare Information Investeringstjänster upplyser DEGIRO dig om detaljerna i det Kundavtal
du ingått med DEGIRO, samt ger en mer detaljerad förklaring av våra tjänster och kontrakt. Här
kan du också läsa mer om generella och specifika risker relaterade till investeringar i finansiella
produkter. Vi rekommenderar dig att läsa Ytterligare Information Investeringstjänster, och att
förebereda dig väl inför finansiella investeringar, så att du kan göra dem på ett ansvarsfullt sätt.
Ytterligare Information Investeringstjänster är en del av Kundavtalet. I Ytterligare Information
Investeringstjänster har inkluderade begrepp och termer samma definition som i Kundavtalet, eller
som de specifika definitionerna i Ytterligare Information Investeringstjänster.
Om du har frågor, kommentarer eller förslag är du välkommen att kontakta DEGIROs
Kundservice. Du hittar kontaktdetaljer och öppettider för Kundservice på DEGIROs hemsida.

Dokument
Ytterligare Information Investeringstjänster består av följande dokument:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WebTrader
Profiler
Deltaganden
Investeringstjänster
Order och orderutförande
Corporate actions
Prisöversikt
Egenskaper och risker med Finansiella instrument
Säkerhetsvärde, risk, debetkapital och debetvärdepapper
Marknadsdata (detta dokument)
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Marknadsdata
Detta dokument redogör för de villkor som gäller vid användandet av den Marknadsdata som
DEGIRO mottar från de externa leverantörer som tillhandahåller Marknadsdata, och som vi
erbjuder våra kunder via Webtradern. Kunder kan tillgå, motta och använda den data som står
under dessa villkor.

Avsnitt 1. Definitioner
Inkluderade begrepp och termer i detta dokument definieras inom Ytterligare Information
Investeringstjänster. I tillägg gäller även följande definitioner:

"Marknadsdata" innebär all information och data, i realtid eller fördröjd, inkluderat men inte
begränsat till marknadspriser, volymer och all övrig marknadsdata specificerad i definitionen av
Leverantör av Marknadsdata, och som DEGIRO erbjuder till Kunden.

"Leverantör av Marknadsdata" innebär någon av de parter som listas nedan i relation till
informationen som följer från punkt 2:

1- Chicago Mercantile Exchange Inc. and its affiliates in relation to:
Chicago Mercantile Exchange (CME)
Chicago Board of Trade (CBOT)
New York Mercantile Exchange (NYMEX)
Commodity Exchange (COMEX)

2. Nasdaq Corporate Solutions International Limited
3. CERCLE FINANCE Ltd..

Avsnitt 2. VWD Group
Genom öppnandet av konto hos DEGIRO ingår Kunden ett avtal med VWD Group gällande
marknadsdata. Som generell princip gäller att all marknadsdata tillgänglig för Kunden på dennes
Personliga Konto tillhandahålls Kunden av VWD Group, utan ingripande av DEGIRO. Det enda
undantaget från denna generella princip är den Marknadsdata som DEGIRO tillhandahåller Kunden
i enlighet med detta dokumentet; YIT – Marknadsdata.
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Avsnitt 3. Omfattning
I detta avtal samtycker DEGIRO och Kunden till villkoren som gäller i relation till den
Marknadsdata som Kunden inte mottar direkt från VWD Group under det fastställda avtalet med
VWD Group, utan den data som Kunden mottar från DEGIRO. För att kunna tillhandahålla den
Marknadsdatan till Kunden har Degiro ingått kontrakt med Leverantörer av Marknadsdata.

Avsnitt 4. Tillhandahållandet av Marknadsdata
Marknadsdatan DEGIRO tillhandahåller kunder gratis är tillgänglig automatiskt. Marknadsdata för
vilken DEGIRO tar ut avgift kommer tillhandahållas på begäran av Kunden. Kunden kan begära att
tillhandahållandet av Marknadsdata är aktiverad eller inaktiverad (per betalningsperiod som är
specificerat i dokumentet Prisöversikt bland Ytterligare Information Investeringstjänster) för
Kunden genom Webtrader eller genom email till DEGIRO Kundsupport. Kunden instämmer att
DEGIRO enbart förser Kunden med Marknadsdata som Degiro tagit del av genom Leverantörer
av Marknadsdata. Kunden har tillgång till Marknadsdatan under villkoret att Kunden uppfyller de
enligt Kundavtalet överenkommna skyldigheterna och begränsningarna.

Avsnitt 5. Immateriella rättigheter, konfidentialitet
Kunden erkänner att Leverantörer av Marknadsdata har exklusiva och värdefulla äganderätter i
och till Marknadsdata och att Marknadsdata utgör värdefull konfidentiell information och/eller
besittningsrätter för Leverantörer av Marknadsdata som ej är offentlig information och att Kunden
ej har några rättigheter eller tillgång till sådan Marknadsdata utan giltigt Kundavtal. Kunden
instämmer till att skydda rättigheterna av Leverantörer av Marknadsdata genom att hålla
Marknadsdata konfidentiell. Kunden ska inte, på något vis direkt eller indirekt, avslöja eller sprida
Marknadsdatan på något vis.

Avsnitt 6. Användandet av Marknadsdata
Kunden instämmer att Kunden enbart kommer använda Marknadsdata för eget bruk och ej för
hanteringen av tillgångar för en tredje parts räkning. Kunden instämmer även att Kunden ej kommer
använda Marknadsdatan för någon form av oauktoriserad eller olaglig handling. Kunden instämmer
att Kunden ej kommer använda Marknadsdatan i professionell regi vilket innebär att Kunden ej
kommer använda det i egenskap av:
-

Medlem av någon börs;
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Registrerad eller kvalificerad professionell näringsidkare eller investeringsrådgivare för
någon aktie, handelsvara eller terminshandel eller kontraktmarknad, eller någon finansiell
myndighet;

-

Anställd eller investerare i institution som jobbar inom mäkleri, bank, investeringar eller
finansiella aktiviteter.

Avsnitt 7. Avgifter
DEGIRO debiterar Kunden avgifter för tillhandahållandet av Marknadsdata till Kunden. Dessa
avgifter framgår i dokumentet Prisöversikt bland Ytterligare Information Investerinstjänster. Dessa
avgifter kan emellanåt justeras av DEGIRO.

Avsnitt 8. Ansvarsbegränsning
DEGIRO ansvarar för att varsamt välja vilka Leverantörer av Marknadsdata DEGIRO väljer att ingå
avtal med. DEGIRO’s skyldighet i relation till Marknadsdatan i sin helhet är dock begränsad till att
tillhandahålla Marknadsdatan DEGIRO får från Leverantörer av Marknadsdata.
Marknadsdatan skickas vidare enligt en ”i befintligt skick”- och ”som tillgängligt”-standard och
garanterar därmed inte korrektheten eller aktualiteten i Marknadsdata. Kunden instämmer att
varken DEGIRO eller Leverantörer av Marknadsdata kan hållas ansvariga gentemot Kunden för
skador som kan uppstå i samband med mottagandet eller nyttjandet av Marknadsdata.

Avsnitt 9. Tredjepartsbestämmelser
Kunden instämmer att villkoren av detta Avtal finns för att skydda de immateriella rättigheterna
tillhörande Leverantörer av Marknadsdata och att begränsningen av Leverantör av
Marknadsdata’s skyldighet appliceras som ett villkor mellan Kunden och Leverantör av
Marknadsdata som en tredjepartsbestämmelse.

Avsnitt 10. Uppsägning
Parterna ingår I Kundavtalet under en obestämd tid och Kundavtalet kommer upphävas automatiskt
vid uppsägningen av Kundavtalet mellan Parterna. DEGIRO har rätten att närsomhelst häva
tillhandahållet av viss Marknadsdata om DEGIRO ej får den form av Marknadsdata av en
Leverantör av Marknadsdata, eller när DEGIRO ej kan motta den formen av Marknadsdata från en
Leverantör av Marknadsdata, under villkor som DEGIRO bedömer som acceptabla, oaktat vad som
tidigare angivits. Om Kunden bryter mot något av villkoren eller begränsningarna som är
överenskomna i Kundavtalet kan DEGIRO häva tillhandahållandet av Marknadsdata till Kunden.
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