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Inledning
I Ytterligare Information Investeringstjänster finns de kontrakterade avtal som DEGIRO har gjort med dig i
Kundavtalet och mer detaljerade upplysningar om tjänster och överenskommelser. Vi råder dig att ta del av
Ytterligare Information Investeringstjänster så att du är väl förberedd för att på ett ansvarsfullt sätt fatta beslut om
investeringar i värdepapper.
Ytterligare Information Investeringstjänster utgör del av Kundavtalet. Betydelsen av ord som skrivs med stor
begynnelsebokstav är definierad i Kundavtalet eller beskrivs i denna Ytterligare Information Investeringstjänster.
Om du har frågor, synpunkter och/eller förslag kan du kontakta DEGIROs Kundservice. För kontaktuppgifter samt
öppettider, vänligen besök DEGIROS Webbplats.

Dokument
Ytterligare Information Investeringstjänster består av följande dokument:
•

Webtrader (detta dokument)

•

Profler

•

Deltaganden

•

Investeringstjänster

•

Order och orderutförande

•

Corporate actions

•

Prisöversikt

•

Finansiella instrument: attribut och risker

•

Säkerhetsvärde, risk, debet kapital och debet värdepapper

•

Marknadsdata
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Webtrader
1. Webtrader
När du blir kund hos DEGIRO, skapar vi en Personlig sida för dig i Webtrader. Du loggar in på din
Personliga sida med ett användarnamn och ett lösenord vilka du själv väljer. När du är inloggad
kan du använda DEGIROs tjänster.

2. Begränsad mobilversion
WebTrader finns också i form av en mobil app. Vänligen uppmärksamma att den inte innehåller
alla funktioner som återfinns i desktopversionen.

3. Användarnamn och lösenord
Under registreringsprocessen ber vi dig att välja ett unikt användarnamn och lösenord.
Tillsammans utgör de din Åtkomstkod till Webtrader. Du ska förvara dessa uppgifter väl och
hemlighålla dem för tredje part. Lösenordet ska bestå av minst 1 stor bokstav, 1 siffra samt minst
6 tecken. Om du glömer bort ditt användarnamn måste du i så fall kontakta kundservice. Om du
har glömt ditt lösenord eller vill byta till ett nytt lösenord, kan du göra det genom att klicka på; "Har
du glömt dina inloggningsuppgiter?” på inloggningssidan . För att kunna ändra ditt lösenord måste
du kunna ta emot meddelanden per epost på en e-postadress som vi känner till.

4. Mer än en Personlig sida i Webtrader
Om du vill, kan du öppna mer än en (1) Personlig sida i Webtrader. DEGIRO kommer att behandla
varje Personlig sida i Webtrader som en separat kund (men tänk på att ett underskott på en
Personlig sida kommer att återvinnas från den andra Personlig sida). På så sätt kan du förvara
olika portföljer, till exempel en “long only 'custody'” portfölj och en särskild handelsportfölj för den
delen av kapitalet som du aktivt vill investera med. För ett förtydligande av de profiler hänvisas du
till dokumentet Profiler i Ytterligare Information om Investeringstjänster. Du öppnar en ny personlig
sida i Webtrader genom att anmäla dig som ny kund. OBS: Du bör då använda ett annat Motkonto
än det Motkonto som du redan använder för överföringar till DEGIRO. Även när du vill använda
tjänsterna Derivat, Debet Kapital eller Debet Värdepapper måste du ansöka om en uppgradering
av varje enskilt konto i Webtrader.
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