YIT Investeringstjänste
r
Profiler

Introduktion
I YIT - Investeringstjänster ger DEGIRO information om det avtalsförhållande som DEGIRO har ingåtts med dig i
kundavtalet och en mer detaljerad förklaring av dess tjänster och avtal. I detta referensarbete kan du också läsa
om de allmänna och specifika risker som är förknippade med att investera i finansiella instrument. Vi
rekommenderar att du läser YIT - Investeringstjänster och förbereder dig väl för att investera, så att du kan göra
detta på ett ansvarsfullt sätt.
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 vanliga frågor (FAQ) på hemsidan. Om du inte hittar svaret eller om du har
några kommentarer och/eller förslag, vänligen kontakta DEGIROs servicedesk. Du hittar kontaktuppgifter och
tillgänglighet
för
servicedesken
på
hemsidan.

Dokument
YIT - Investeringstjänster består av följande dokument:
- Profiler (detta dokument)
- Penningmarknadsfonder
- Investeringstjänster
- Order och Orderutförningspolicy
- Företagshändelser
- Administrativa skattehändelser
- Avgiftsschema
- Egenskaper och risker med Finansiella instrument
- Säkerhetsvärde, risk, debetkapital och debetvärdepapper
- Marknadsdata
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Profiler
DEGIRO erbjuder sju profiler – mer information om vilka som finns i avsnitt 4 nedan, som varierar från en relativt
låg risk till en mycket hög risk att förlora din investering. Beroende på vilken profil du väljer kommer det att finnas
skillnader i finansiella instrument och handelstjänster som du kommer att ha tillgång till eller kan ha tillgång till och
skillnader i riskerna och komplexiteten hos dessa finansiella instrument och tjänster. Profiler kan sträcka sig från
att ge tillgång till de minst komplexa instrumenten utan hävstångseffekt, till att ge tillgång till mycket komplexa
instrument och tjänster med hävstångseffekt. Du bör välja din profil beroende på investeringssyfte och
investeringshorisont för vilken du vill använda den personliga sidan, samt din kunskap och/eller erfarenhet,
förmåga att bära förluster och risktolerans. En personlig sida som du öppnar för att investera för din pension
behöver helt klart en annan profil än en personlig sida som du öppnar för att förvärva erfarenhet.
På DEGIRO kan du öppna mer än en personlig sida. För varje personlig sida måste du välja den profil som du vill
tillämpa på den personliga sidan. Det gör att du kan investera med olika profiler. Du kan till exempel inneha en
stor del av dina investeringar som du har på lång sikt, under Standard Profil, samtidigt som du aktivt handlar med
en begränsad summa Likvider som du enkelt kan missa under t.ex. Active Profil Marginal. Valet är upp till dig.
DEGIRO tillhandahåller verktygen. Det är viktigt att komma ihåg att även om du har mer än en personlig sida har
du bara ett kundavtal med DEGIRO, enligt artikel 2.2.3 i Villkor Investeringstjänster. DEGIRO kan ingripa genom
att likvidera eller ingå positioner på en personlig sida för att minska risken i saldot på en annan pers onlig sida utan
föregående varning till kunden. För detta intervention av DEGIRO gäller avgifterna enligt vad som anges i
avgiftsschemat i YIT - Investeringstjänster.
Mot bakgrund av detta, glöm inte att ett debetsaldo på din personliga sida kommer att ån gras genom att DEGIRO
överför tillgångar från din andra personliga sida.
DEGIRO rekommenderar att du läser och granskar följande text noggrant och gör ett väl övervägt val för profilen,
kategorier av finansiella instrument och tjänster som passar din personliga sida.

1. Produktstyrning
Europeiska unionens regler
Enligt EU-lagstiftningen bör finansieringsinstrument i möjligaste mån endast erbjudas eller rekommenderas till
kunder som tillhör "målmarknaden" (dvs. den kundgrupp som dessa finansiella instrument är avsedda att
erbjudas). Denna princip kallas "produktstyrning" och har fastställts i detalj i EU:s och Nederländernas lagstiftning.
Tillverkaren och/eller DEGIRO identifiera "målmarknaden". DEGIRO har arrangemang för att säkerställa att de
finansiella instrument som den erbjuder är förenliga med behoven, egenskaperna och målen på den identifierade
målmarknaden och att den avsedda distributionsstrategin är förenlig med den identifierade målmarknaden.
Något att tänka på
Produktstyrningsregler och profiler har som syfte att skydda dig mot att investera i finansie lla instrument eller
använda tjänster, för vilka du inte har tillräcklig kunskap och förståelse eller som inte passar din valda profil. Varje
gång du vill göra en order i förhållande till ett finansiellt instrument i en kategori som du inte har handlat i t idigare,
kommer du inte att kunna göra det om du inte först klarar det relevanta lämplighetstestet (förutom de finansiella
instrument som görs tillgängliga under Basic Profil). Och varje gång du vill göra en order i förhållande till ett
finansiellt instrument som inte görs tillgängligt under din nuvarande profil måste du aktivt välja en mer avancerad
profil för att ansöka till din personliga sida.
Det är dock viktigt att vara medveten om att det viktigaste skyddet mot risker som inte är lämpliga för dina
investeringsmål, förmåga att bära risk, inkomst och inkomst är kunskap, förståelse och erfarenhet och framför allt
disciplin och försiktighet.
Dessa väsentliga egenskaper kan inte ersättas av en profil eller av produktstyrningsregler.
Nedan hittar du några exempel.
Även om Basic Profil är den profil som erbjuds av DEGIRO med den lägsta risken, kan det vara tydligt att om du
investerar alla dina Likvider i en enda aktie eller i ett enda segment kan det leda till en väsentlig förlust om något
går fel med det företaget eller segmentet.
Och även om Trader Profil Marginal kan vara en profil med en "högre risk", kan det minska risken för din totala
investeringsportfölj genom att använda optioner som en säkring mot risken för en kraftig minskning av värdet på
dina aktier.
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Profiler är inte mer än verktyg. Den faktiska risken som du accepterar i dina investeringar beror bara delvis på vilka
tjänster du använder och vilka finansiella instrument du handlar med, men framför allt beror på den försiktighet
som du tillämpar när du gör det. I slutändan, med Execution Only, är du själv ansvarig för dina investeringsbeslut.
Execution Only
DEGIRO rekommenderar eller aktivt erbjuder finansiella instrument till sina kunder, men gör ett brett utbud av
finansiella instrument på många börser över hela världen tillgängliga för sina kunder på Execution Only basis. 1
Med tanke på arten av Execution Only DEGIRO kan endast i begränsad utsträckning kontrollera om en kund
passar in på en identifierad "målmarknad". Med DEGIRO kunderna bestämmer på e gen hand i vilka finansiella
instrument de vill investera. Med hänsyn till detta har DEGIRO implementerat produktstyrningsreglerna på följande
sätt.

Kategorier av finansiella instrument
DEGIRO erhåller information från tillverkare av finansiella instrument och dataleverantörer, som sedan analyseras
och bearbetas av DEGIRO genom att ha i åtanke sin egen kunskap, insikt och erfarenhet. Baserat på detta har
DEGIRO tilldelat alla finansiella instrument som gjorts tillgängliga för kunder till kategorier som ski ljer sig åt
beroende på typ av finansiellt instrument, dess komplexitet och risk.
Allokering av ett visst finansiellt instrument till en kategori beror på många olika faktorer, såsom typ av instrument,
likviditet, insyn i handeln (OTC eller reglerad marknad), ursprungsland, komplexitet, hävstångseffekt, tillgång till
tillräcklig information. Kategoriseringen av enskilda finansiella instrument kan ändras på grund av förändringar i
produkten (eller någon av dess egenskaper), den information som mottagits av DEGIRO eller den
kategoriseringsmetod som används av DEGIRO.

Målmarknader och profiler
DEGIRO länkar kategorier av finansiella instrument till profiler. Alla kategorier av finansiella instrument som
DEGIRO anser lämpliga för samma målmarknad görs tillgängliga under samma profil. Profilerna skiljer sig från
den mest grundläggande profil som endast ger tillgång till ett begränsat antal av de mindre komplexa kategorierna
av finansiella instrument som i allmänhet anses bära den lägsta risken och som sådan skulle passa en mer försiktig
investerare eller en investerare med liten eller ingen kunskap och/eller erfarenhet, steg för steg upp till de mer
komplexa profilerna, som dessutom ger tillgång till mer komplexa och högre risk finansiella instrument och tjänster
som kan vara lämpliga för investerare med mer kunskap och/eller erfarenhet.
Som DEGIRO tillhandahåller sina tjänster främst till icke-professionella kunder och alltid på Execution Only basis
är alla profiler lämpliga för icke-professionella kunder som använder sig av Execution Only investeringstjänster.
Finansiella instrument som inte anses lämpliga för denna typ av kund kommer inte att göras tillgängliga av
DEGIRO.
Målmarknaden och den negativa målmarknaden för varje profil anges i avsnitt 4 nedan.

Du bestämmer Profil och Finansiella Instrument
Huruvida en kategori av finansiella instrument passar in i investeringssyftet med din personliga sida beror på flera
faktorer. De viktigaste faktorerna är den förlust som du är villig eller kan acceptera på den personliga sidan, den
fördelningen av risker och vinster som du vill uppnå och ditt investeringssyfte och horisont.
Eftersom DEGIRO tillhandahåller sina tjänster på grundval av Execution Only och har ingen insikt i ditt
förmögenhets-, inkomst-2och investeringssyfte och horisont, DEGIRO kan inte och kommer inte att bedöma vilken
profil som är lämplig för dig, vilka kategorier av finansiella instrument som är lämpliga för dig och vad
investeringssyftet med din personliga sida är. Med din egen inblick i din personliga situation, med din egen
erfarenhet och kunskap om de finansiella instrumenten och med den information som DEGIRO ger dig på
webbplatsen och i dokumentet Egenskaper och risker med Finansiella instrument i YIT - Investeringstjänster måste
du själv bestämma vilken profil och vilka kategorier av finansiella instrument som är lämpliga för din situation och
det investeringssyfte som du har valt för din personliga sida.

DEGIRO bedömer din kunskap och erfarenhet
Bortsett från frågan om en viss kategori av finansiella instrument uppfyller ditt investeringssyfte, och därmed den
profil som du vill välja för din personliga sida, är en annan mycket viktig fråga om det är lämpligt för dig att investera
i en viss kategori av finansiella instrument, med tanke på den kunskap, förståelse och erfarenhet som du har när
det gäller de finansiella instrumenten i den kategorin och deras egenskaper.

1 DEGIRO använder termen Execution Only i enlighet med marknadsutförandet för den tjänst genom vilken värdepappersföretaget end ast tillhandahåller tjänsten
för att utföra sina kunders ordrar och inte tillhandahåller investeringsrådgivning eller kapitalförvaltning. Detta skiljer sig från användningen av terme n i MiFID II,
där termen utförande verkar vara att Execution Only endast i förhållande till icke -komplexa instrument och ingen term verkar användas för Execution Only tjänster
i förhållande till komplexa instrument. Tjänsten av DEGIRO är alltid "Execution Only med lämplighetstest".
2
DEGIRO kan ha tillgång till vissa uppgifter efter en källa till förmögenhetsdeklaration. Dessa uppgifter används endast för a tt bedöma AML-relaterade risker och
inte för produktstyrningsändamål.
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För att bedöma detta har DEGIRO utvecklat ett lämplighetstest för varje kategori av finansiella instrument som
främst fokuserar på din kunskap om och – i mindre utsträckning – din erfarenhet av dessa typer av finansiella
instrument.
För de mest grundläggande finansiella instrumenten som görs tillgängliga under Basic Profil, såsom många blue
chip-aktier, statsobligationer
och grundläggande företagsobligationer, icke-komplexa ETF:er och
investeringsfonder, kommer DEGIRO att be dig att utföra ett lämplighetstest, men du kommer inte att behöva klara
testet för att kunna investera i dessa finansiella instrument.
För alla andra kategorier av finansiella instrument (som inkluderar finansiella instrument som är mer komplicerade
eller har en högre risk), kommer DEGIRO att be dig att utföra ett lämplighetstest och kommer endast att ge dig
tillgång till en sådan kategori av finansiella instrument, om du klarar relevant lämplighetstest.
På så sätt förhindrar DEGIRO att kunder som inte har tillräcklig kunskap och förståelse för komplexa finansiella
instrument och de risker som är förknippade med dem får tillgång till dem.
Lämplighetstesterna innehåller frågor om huruvida du har erfarenhet av att investera i en kategori av finansiella
instrument som du vill investera i. I motsats till kunskap och förståelse kommer DEGIRO dock inte att hindra dig
från att investera i en kategori av finansiella instrument om du uppger att du inte har någon tidigare erfarenhet av
att göra det, så länge du har tillräcklig kunskap och förståelse för den kategorin finansiella instrument. Du kommer
att få en varning under lämplighetstestet om du nämner att du inte har någon eller begränsad erfarenhet. Baserat
på resultatet av lämplighetstestet kan du också få varning under orderplacering.
Observera: om du investerar i ett mer komplext finansiellt instrument som du inte har tillräcklig erfarenhet av, bör
du göra det med stor försiktighet och du bör börja med belopp som du lätt har råd att förlora.
Om du inte gör eller inte slutför eller klarar ett lämplighetstest och du försöker göra en order, kommer du att
meddelas om att du först måste klara lämplighetstestet och aktivera den relevanta kategorin av finansiella
instrument för handel. För att få tillgång till de finansiella instrument som görs tillgängliga under Basic Profil behöver
du bara slutföra det relevanta lämplighetstestet.

I praktiken
När du öppnar en personlig sida med DEGIRO kommer den automatiskt att ha Basic Profil. Detta är profilen som
medför minst risk, eftersom den ger tillgång till de mest grundläggande formerna av värdepapper, såsom många
blue chip-aktier, statsobligationer och grundläggande företagsobligationer, ETF:er och investeringsfonder.
Om du vill investera i mer komplexa finansiella instrument eller i finansiella instrument med högre risk måste du
först klara lämplighetstestet för den kategorin finansiella instrument (om det krävs för den kategorin) och bekräfta
i handelsplattformen att du vill ha tillgång till den kategorin finansiella instrument. Därefter måste du bekräfta att
du vill ha en mer komplex profil, som den valda kategorin finansiella instrument tillhör. Från det ögonblicket kommer
det att vara profilen för din personliga sida.
På detta sätt kommer din personliga sida alltid att ha profilen som motsvarar den mest komplexa kategorin av
finansiella instrument eller kategorin finansiella instrument (och tjänster ) med största möjliga risk som du har
tillgång till.
När en mer komplex profil gäller för din personliga sida kan du få tillgång till de andra kategorierna av finansiella
instrument som görs tillgängliga under den profilen genom att klara relevant lämplig hetstest och genom att aktivera
produktgruppen på produktinställningssida i handelsplattformen.
Om en mer komplex profil gäller för din personliga sida, men du föredrar en mindre komplex profil, kommer det att
vara möjligt att byta till en enklare profil efter att du har avslutat alla positioner i de finansiella instrumenten eller
tjänsterna som tillhör den mer avancerade profilen och du har avslutat åtkomsten till relevanta kategorier av mer
komplexa finansiella instrument. Om du har Basic Profil, Standard, Komplex eller Hävstångsprodukter kan du
nedgradera din profil genom att inaktivera produktgrupper på produktinställningssida i handelsplattformen. Om du
har Active Profil Marginal, Trader Profil Marginal eller Day Trader Profil Marginal, kan du skicka e n begäran om en
nedgradering via e-post till servicedesk.

2. Risk- och Debetkapital och Debetvärdepapper
Användningen av tjänsterna Debetkapital och Debetvärdepapper är också kopplad till en profil. Även för dessa
tjänster måste du klara ett lämplighetstest för att säkerställa att du har tillräcklig kunskap om egenskaperna och
riskerna med dessa tjänster. Debetkapital och Debetvärdepapper samlas alltid och är endast tillgängliga i Active
Profil Marginal, Trader Marginal och Day Trader Marginal. Detta innebär att när du vill använda tjänsterna
Debetkapital och Debetvärdepapper måste du välja en av dessa profile r för att ansöka till din personliga sida. Den
största skillnaden mellan dessa tre profiler är hävstångsnivån och risken och hur du kommer att tillåtas använda
den.
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3. Custody
Med DEGIRO, som standard, kan dina värdepapper vara utlånade till DEGIRO. Genom att underteckna Addendum
Investeringstjänster godkänner du möjligheten att DEGIRO kan låna värdepapper från dig med artikel 20 i Villkor
Investeringstjänster(för en förklaring av utlåning, se dokumentet Investeringstjänster i YIT - Investeringstjänster).
Om du inte vill tillåta DEGIRO att låna dina värdepapper kan du välja att Custody alternativet som ska tillämpas
på din personliga sida.
Observera: Av tekniska skäl kan du bara välja Custody alternativet när du skapar din personliga sida. Du kan inte
välja Custody alternativet för en personlig sida om du inte har valt det under processen för att öppna konto. Det är
inte heller möjligt att ändra en personlig sida för vilket du har valt Custody, till en personlig sida för vilken Custody
inte tillämplig. När du har valt Custody kan du få tillgång till Basic Profil, Standard och Komplex, men du kommer
inte att kunna ha tillgång till någon av de andra profilerna med den personliga sidan.
När du har valt Custody alternativet gäller olika avgifter på din personliga sida.
Se dokumentets avgiftsschema i YIT - Investeringstjänster.

4. Profiler
Följande termer skall ha följande betydelse:
Avancerad investerare:
Balanserad:

Basic investerare:
Informerad investerare:
Riskorienterad:

en icke-privat investerare med omfattande kunskap och/eller erfarenhet om
investeringar och respektive produktkategori.
Icke-professionella investerare med en balanserad risk/avkastningsprofil är
investerare som är villiga att ta en genomsnittlig risk för att få en genomsnittlig
avkastning på investeringen.
en icke-privat investerare utan eller mycket begränsad kunskap och/eller
erfarenhet av att investera och om respektive produktkategori.
en icke-privat investerare med viss (måttlig) kunskap och/eller erfarenhet av
investeringar och respektive produktkategori.
icke-professionella investerare med en riskorienterad risk/avkastningsprofil är
investerare som är villiga att ta stora risker för att få hög avkastning på
investeringar. Ju högre risk/avkastningsprofil, desto högre potentiell avkastning
men också potentiella förluster.

Med DEGIRO kan du välja mellan profilerna som nämns nedan.

A. Basic
När du öppnar en personlig sida blir Basic Profil den profil som DEGIRO bifogas din personliga sida som standard.
Investeringarna under Basic Profil kommer i allmänhet att ha mindre risk och volatilitet och kommer att vara mindre
komplexa3. Information om emittenten av de finansiella instrumenten kommer i allmänhet att vara väl tillgänglig via
emittentens och olika leverantörer av finansiella data. DEGIRO har också en del av informationen tillgänglig via
handelsplattformen.
De kategorier av finansiella instrument som kan nås under Basic Profil är de mest grundläggande värdepapperen,
såsom många aktier i blue chip, statsobligationer av investment grade och företagsobligationer samt
grundläggande ETF:er och investeringsfonder.
Med denna profil kan du bara inneha långa positioner i Värdepapper och som sådan kommer din maximala förlust
att begränsas till beloppet för din investering plus kostnader.
Innan du kan börja handla, DEGIRO kommer att be dig att ta ett lämplighetstest. Du kan dock komma åt alla
kategorier av finansiella instrument i den här profilen utan att behöva klara detta lämplighetstest. Om du inte klarar
lämplighetstestet får du en varning att DEGIRO inte anser att investeringar i relevanta kategorier av finansiella
instrument är lämpliga för dig.
Det är möjligt att använda denna profil i kombination med Custody alternativet.
Målmarknad: De kategorier av finansiella instrument som görs tillgängliga under Basic Profil är värdepapper som
riktar sig till Basic investerare som investerar med en balanserad risk/avkastningsprofil, som kan acceptera och
bära för att förlora beloppet för sin ursprungliga investering och som investerar med en långsiktig
investeringshorisont (i allmänhet fem år eller mer).

3 Basic Prof il gör det möjligt f ör kunder att investera i ic ke-komplexa produkter enligt MiFID II, som inte kräver ett

lämplighetstest enligt MiFID II.
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B. Standard
Med Standard Profil kan du, utöver de kategorier av finansiella instrument som görs tillgängliga under Basic Profil,
få tillgång till kategorier av värdepapper som är något mer komplexa eller som har något större risk. Detta kan till
exempel bero på att värdepapperen är mindre likvida eller har en högre volatilitet. Information om emittenten av
finansiella instrumenten bör vara relativt lättillgänglig.
Värdepapper som du kan investera i under denna profil kan bland annat vara aktier i småbolag o ch medelstora
börsbolag, statsobligationer med hög kreditvärdighet och företagsobligationer, fastighetsfonder och standard börs
handlade råvaror.
Med denna profil kan du bara inneha långa positioner i Värdepapper och som sådan kommer din maximala förlust
att begränsas till beloppet för din investering plus kostnader.
För alla kategorier av finansiella instrument som görs tillgängliga under Standard Profil kommer DEGIRO att be
dig att utföra ett lämplighetstest. För alla dessa kategorier av finansiella instrument måste du klara detta
lämplighetstest.
Det är möjligt att använda denna profil i kombination med Custody alternativet.
Målmarknad: De kategorier av finansiella instrument som dessutom görs tillgängliga enligt Standard Profil är
värdepapper som kräver något mer kunskap än de kategorier av finansiella instrument som görs tillgängliga under
Basic Profil och för vilka det är viktigt att spendera lite mer tid på att välja och övervaka investeringarna.
Värdepapperen kommer i allmänhet att vara lämpliga för informerade investerare, som har en balanserad
risk/avkastningsprofil, en maximal vilja och förmåga att förlora beloppet för sin ursprungliga investering och som
investerar på grundval av en långsiktig investeringshorisont (i allmänhet fem år eller mer).
Negativ målmarknad: Den negativa målmarknaden består av icke-professionella investerare utan begränsad
kunskap om att investera i de kategorier av finansiella instrument som görs tillgängliga enligt Standard Profil utöver
Basic Profil.

C. Komplex
Med Komplex Profil kan du få tillgång till ytterligare kategorier av värdepapper som är mer komplexa eller som har
större risk. Detta kan till exempel bero på att värdepapperen är illikvida, är mycket volatila, använder komplicerade
investeringsstrukturer, har en högre ursprungslandsrisk, använder hävstångseffekt etcetera. Information om
Värdepapperen och deras emittent kommer inte alltid att vara lättillgänglig och kan vara komplex.
Värdepapper som du kan handla under denna profil kan bland annat vara "penny stock" -aktier, högavkastande
obligationer eller skräpobligationer och mer komplexa strukturerade produkter som börshandlade obligationer och
börshandlade råvaror utan eller måttlig användning av hävstångseffekt.
Med denna profil kan du bara inneha långa positioner i Värdepapper och som sådan kommer din maximala förlust
att begränsas till beloppet för din investering plus kostnader.
Alla kategorier av finansiella instrument i denna profil kräver att du måste klara ett separat lämplighetstest per
kategori av finansiella instrument.
Det är möjligt att använda denna profil i kombination med Custody alternativet.
Målmarknad: De kategorier av finansiella instrument som dessutom görs tillgängliga under Komplex Profil är
värdepapper som i allmänhet skulle vara lämpliga för informerade investerare som har en riskorienterad risk/avkastningsprofil, en maximal vilja och förmåga att drabbas av beloppet för sin ursprungliga investering som förlust
och som investerar i dessa värdepapper på grundval av en långsiktig investeringshorisont (i allmän het fem år eller
mer).
Negativ målmarknad: Den negativa målmarknaden består av basinvesterare och icke-professionella investerare
som inte anser sig ha en riskorienterad risk-/avkastningsprofil eller kortsiktig investeringshorisont.

D. Produkter med hävstångseffekt
De kategorier av finansiella instrument som dessutom görs tillgängliga under Profil hävstångsprodukter, är
värdepapper som kan vara mycket komplexa och kan medföra en mycket hög risk. Detta kan till exempel bero på
att värdepapperen har hög hävstångseffekt eller har egenskaper som ett Derivat. Värdepapperen som dessutom
görs tillgängliga under Profil Hävstångsprodukter kan vara mycket volatila och kan leda till materialförlust på
mycket kort tid. Information om Värdepapperen och deras emittent kommer normalt att finnas tillgänglig, men
kräver ofta omfattande kunskap och förståelse. Värdepapper som du kan handla under denna profil kan bland
annat vara komplexa värdepapper som hävstångs- och omvända ETF:er och komplexa och
hävstångsstrukturerade produkter som turbos, hävstångscertifikat och teckningsoptioner.
Med denna profil kan du bara inneha långa positioner i Värdepapper och som sådan kommer din maximala förlust
att begränsas till beloppet för din investering plus kostnader . På grund av arten av finansiella instrument som är
tillgängliga under denna profil kan en förlust materialiseras på mycket kort tid.
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Alla kategorier av finansiella instrument som dessutom görs tillgängliga under denna profil kräver att du måste
klara ett separat lämplighetstest.
Det är inte möjligt att använda denna profil i kombination med Custody alternativet.
Målmarknad: De kategorier av finansiella instrument som dessutom görs tillgängliga under Profil
Hävstångsprodukter är värdepapper som skulle vara lämpliga för:
Avancerade investerare, som har en riskorienterad risk-/avkastningsprofil, en maximal vilja och förmåga att
drabbas av den ursprungliga investeringen som förlust och som investerar i dessa värdepapper på grundval av en
kortsiktig investeringshorisont (i allmänhet mindre än fem år, men observera att den genomsnittliga
investeringshorisonten beror på den specif ika produkten).
Negativ målmarknad: Den negativa målmarknaden består av basinvesterare och informerade investerare och
icke-professionella investerare som inte anser sig ha en riskorienterad risk/avkastningsprofil eller kortsiktig
investeringshorisont.

E. Aktiv marginal
Under Active Profil Marginal kan du dessutom få tillgång till alla kategorier av Derivat och till tjänsterna Debetkapital
och Debetvärdepapper. Enligt denna profil är användningen av tjänsterna Debetkapital och Debetvärdepapper
begränsad. Se dokumentet Säkerhetsvärde, Risk, Debetkapital och Debet Debetvärdepapper i YIT Investeringstjänster. Med DEGIRO kräver användningen av Derivat att du har tillgång till tjänsterna Debetkapital
och Debetvärdepapper.
Med Derivat och korta positioner i Likvider och Värdepapper kan du ådra dig förluster som kan överstiga värdet på
dina investeringar, vilket ger dig en restskuld på din personliga sida.
Tjänsterna Debetkapital och Debetvärdepapper och varje kategori av De rivat som du vill få tillgång till kräver att
du måste klara ett separat lämplighetstest.
Det är inte möjligt att använda denna profil i kombination med Custody alternativet.
Målmarknad: De kategorier av finansiella instrument och tjänster som dessutom görs tillgängliga under Active
Profil Marginal skulle vara lämpliga för avancerade investerare som har en riskorienterad risk -/avkastningsprofil,
en maximal vilja och förmåga att drabbas av ett belopp som överstiger den ursprungliga investeringen som förlust
och investerar på grundval av en kortsiktig investeringshorisont (i allmänhet mindre än fem år, men observera att
den genomsnittliga investeringshorisonten beror på den specifika produkten). Målmarknadsinvesteraren för denna
profil är villig att acceptera den högre risken och möjligheten att sluta med en återstående skuld som kommer med
att investera med hävstångseffekt.
Negativ målmarknad: Den negativa målmarknaden består av basinvesterare och informerade investerare och av
icke-professionella investerare som inte anser sig ha en riskorienterad risk-/avkastningsprofil, kortsiktig
investeringshorisont eller förmåga att bära förluster som överstiger den ursprungliga investeringen.

F. Trader Marginal
Under Trader Profil Marginal görs inga ytterligare kategorier av finansiella instrument eller tjänster tillgängliga, men
du kan utnyttja tjänsterna Debetkapital och Debetvärdepapper fullt ut. Se dokumentet Säkerhetsvärde, Risk,
Debetkapital och Debetvärdepapper i YIT - Investeringstjänster.
Tjänsterna Debetkapital och Debetvärdepapper kräver att du måste klara ett lämplighetstest.
Det är inte möjligt att använda denna profil i kombination med Custody alternativet.
Målmarknad: Målmarknaden för Trader Profil Marginal är i huvudsak samma målmarknad som målmarknaden för
Active Profil Marginal. Den enda skillnaden är att målgruppen för börsinvesteraren under Trader Profil Marginal vill
utnyttja hävstångseffekten mer, eftersom den accepterar den betydligt högre risken för förlust och att den får en
högre kvarvarande skuld som följer med den.
Negativ målmarknad: Den negativa målmarknaden för Trader Profil Marginal är samma negativa målmarknad
som beskrivs under Active Profil Marginal.

G. Day Trader Marginal
Denna profil har liknande villkor som Trader Profil Marginal. Men med Day Trader Profil Marginal kan du handla
med lägre marginalkrav under de timmar som DEGIRO och de relevanta marknaderna är öppna. För detta
ändamål gäller separata Limits och villkor för Day Trader Profil Marginal mellan 8:00 och 21:30 CE(S)T.
Under Day Trader Profil Marginal kommer risken att beräknas på ett annat sätt än under de andra profilerna, vilket
medför att med samma mängd säkerhetsvärde kan mer exponering tas. För mer information hänvisar vi dig till
dokumentet Säkerhetsvärde, Risk, Debetkapital och Debetvärdepapper YIT - Investeringstjänster.
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Som ett villkor för det extra handelsrummet gäller följande krav och begränsningar:
Risk tillbaka till nivå Trader Marginal: varje dag måste du se till att en halvtimme före avslutad handel på de
amerikanska börserna där du handlar eller 21:30 CE (S)T, minskas risken av dig till den nivå som är tillåten under
Trader Profil Marginal. Detta är ett mycket strikt krav eftersom på detta sätt risken över natten (risken på grund av
rörelser som sker på stunder då varken DEGIRO eller du kan ingripa) på den personliga sidan kommer att vara
lika med risken över natten som tillåts under Trader Profil Marginal.
Varje gång du inte uppfyller denna skyldighet stoppas den dagliga ändringen av profilen från Trader Marginal till
Day Trader marginal..
Intradagsintervention av DEGIRO:i avvikelse från artikel 14.9 och 14.10 i Villkor Investeringstjänster, DEGIRO kan
när som helst på dagen direkt ingripa utan förvarning, om risken beräknad enligt de standarder som gäller för Day
Trader Profil Marginal är högre än 125 % av säkerhetsvärdet. Genom att likvidera positioner och ingå nya positioner
kommer DEGIRO att försöka minska risken beräknad enligt de standarder som gäller för Day Trader Profil
Marginal, till en nivå av 90 % av säkerhetsvärdet. Vid intervention av DEGIRO sker efter 17:30 CE(S)T, DEGIRO
kommer att försöka minska risken till en nivå av 90 % av säkerhetsvärdet med risken beräknat i enlighet med de
parametrar som gäller för Trader Profil Marginal.
För detta intervention av DEGIRO gäller avgifterna enligt vad som anges i avgiftsschemat i YIT Investeringstjänster.
Intervention vid dagens slut av DEGIRO: om efter (1) en halvtimme före avslutad handel på USA- och/eller
Kanadabörserna där kunden handlar eller (2) 21:30 CE(S)T risken enligt de standar der som gäller för Trader Profil
Marginal är högre än 100 % av säkerhetsvärdet, sedan i avvikelse från artikel 14.10 i Villkor Investeringstjänster,
kan DEGIRO ingripa genom att likvidera eller ingå positioner för att minska risken i saldot utan föregående varning
till kunden. För detta intervention av DEGIRO gäller avgifterna enligt vad som anges i avgiftsschemat i YIT Investeringstjänster.
Fortlöpande ordrar: Ordrar som du ger under Day Trader-tid kan annulleras av DEGIRO en halvtimme före avslutad
handel på relevant amerikansk börs eller vid 21:30 CE(S)T om det potentiella utförandet kan leda till ett
överträdelse mot Limits.
Överföringar av Likvider: För utförandet av dina instruktioner för överföring av Likvider till referenskontot kommer
risken alltid att beräknas i enlighet med parametrarna för Trader Profil Marginal.
Ansökan, uppsägning: ändringen av Day Trader Profil Marginal kan endast begäras för en p ersonlig sida som
Trader Profil Marginal gäller för. DEGIRO strävar efter att reagera på ansökan inom tre handelsdagar. Att
acceptera din begäran om Trader Profil Marginal är föremål för en granskning av DEGIROs Risk -avdelning, som
till exempel kontrollerar om du tidigare har fått marginalsäkerhet som inte löstes i tid av dig, men behövdes lösas
av DEGIRO efter att tidsfristen hade nåtts.
DEGIRO kan när som helst ångra ändringen av den personliga sidan till Trader Profil Marginal när DEGIRO anser
att det är nödvändigt eller att föredra i förhållande till kundens handelsaktiviteter, marknadsrörelser, förändringar i
Regelverk eller på annat sätt. DEGIRO kommer att informera dig om detta så snart som möjligt.
Varje gång du bryter mot något av de krav eller begränsningar som gäller för Day Trader Profil Marginal kommer
den dagliga ändringen av Day Trader Profil Marginal att upphöra. Du kan alltid ansöka igen för att få använda Day
Trader Profil Marginal. Beslutet om att acceptera detta kommer att bli föremål för en översyn av DEGIROs
riskavdelning, som till exempel kontrollerar om du tidigare har fått marginalsäkerhet som inte löstes i tid av dig,
men som behövdes lösas av DEGIRO efter det att tidsfristen hade nåtts.
Eftersom inga nya kategorier av finansiella instrument eller tjänster görs tillgängliga under Profil Alla Instrument
Day Trader krävs inget separat lämplighetstest.
Det är inte möjligt att använda denna profil i kombination med Custody alternativet.
Målmarknad: Med tanke på kategorierna finansiella instrument och tjänster är målmarknaden för Day Trader Profil
Marginal i princip samma målmarknad som målmarknaden för Trader Profil Marginal. Skillnaden är att målgruppen
för Trader Profil Marginal arbetar aktivt med investeringarna kontinuerligt under handelsdagen.
Negativ målmarknad: Den negativa målmarknaden för Day Trader Profil Marginal är samma negativa
målmarknad som beskrivs under Active Profil Marginal.
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