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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 informationen om investeringstjänster har villkor den betydelse 

som definieras i villkoren för investeringstjänster 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  

• Penningmarknadsfonder 

• Investeringstjänster  

• Order och Orderutförningspolicy  

• Företagshändelser 

• Administrativa skattehändelser 

• Prisöversikt 

• Egenskaper och risker med Financiella instrument  

• Säkerhetsvärde, risk, debetkapital och debetvärdepapper  

• Marknadsdata (detta dokument)  
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Marknadsdata  
  

I detta dokument fastställs de villkor som gäller för användningen av marknadsdata som du får från en 

tredjepartsleverantör av marknadsdata via handelsplattformen, utöver de som gäller på grund av det direkta 

avtalsförhållandet mellan dig och Infront Finance. Du kan få tillgång till, ta emot och använda sådana uppgifter som 

omfattas av dessa villkor.  

 

Artikel 1. Definitioner  

Termer i detta dokument har den betydelse som definieras i villkoren för investeringstjänster. Dessutom gäller 

följande definitioner:  

"Marknadsdata" avser all information och marknadsdata, realtid eller försenad, inklusive men inte begränsat till 

marknadspriser, volymer och andra data som tillhandahålls dig via handelsplattformen och avser finansiella 

instrument och handlade offentliga företag.  

Leverantör av marknadsdata: någon av de parter som anges nedan:   
1. Chicago Mercantile Exchange Inc. och dess dotterbolag  

 

2. Nasdaq Corporate Solutions Internationella Limited  

 

3. CERCLE FINANCE Ltd och dess dotterbolag. 

  

4. Infront Finance och dess dotterbolag. 

 

5.  Refinitiv och dess dotterbolag. 

 

6.  Euronext och dess dotterbolag. 

 

7.  Chi-X och dess dotterbolag. 

 

8.  BATS och dess dotterbolag. 

 

Artikel 2. Direkt avtalsförhållande 

De flesta prisinformationer och andra marknadsdata tillhandahålls inte av DEGIRO, utan tillhandahålls direkt till dig 

via handelsplattformen av Infront Finance (tidigare under namnet VWD Group) under ett direkt avtalsförhållande 

mellan dig och Infront Finance, utan inblandning av DEGIRO.  

  

Artikel 3. Tillhandahållande av marknadsdata  

Marknadsdata som tillhandahålls kunder gratis kommer att tillhandahållas automatiskt via handelsplattformen. 

Marknadsdata för vilka DEGIRO kräver en avgift kommer att tillhandahållas till dig på din begäran. Du kan aktivera 

tillhandahållandet av marknadsdata via handelsplattformen efter att ha gett ditt godkännande att betala den 

relevanta avgiften per utbyte enligt vad som  anges i dokumentets Prisöversikt i YIT - Investeringstjänster. Denna 

avgift kommer att debiteras under de första dagarna i nästa månad, oavsett tidpunkten för dess aktivering av 

kunden. Alla marknadsdata tillhandahålls dig under förutsättning att du uppfyller de skyldigheter och begränsningar 

som överenskommits i kundavtalet och det avtal som signerats mellan dig och Infront Finance.   

  

Artikel 4. Immateriella rättigheter, konfidentialitet  

Leverantörer av marknadsdata har exklusiva och värdefulla äganderätter i och till marknadsdata och att 

marknadsdata utgör värdefull konfidentiell information och/eller äganderätt för marknadsdataleverantörerna som 

inte är tillgängliga inom det offentliga området och du har endast rättigheter eller tillgång till sådana marknadsdata 

på grund av ditt avtalsförhållande med DEGIRO. Du ska skydda marknadsdataleverantörernas rättigheter genom 

att hålla marknadsdata konfidentiella. Du får inte avslöja eller sprida marknadsdata på något sätt, varken som de 

är eller indirekt på något härlett sätt.  
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Artikel 5. Användning av marknadsdata  

Du kommer endast att använda marknadsdata för eget personligt bruk och nytta och inte för hantering av tillgångar 

från en tredje part i någon egenskap. Du kommer inte att använda marknadsdata för något obehörigt eller olagligt 

ändamål, eller i yrkesroll, vilket innebär att du inte får använda marknadsdata i egenskap av:  

- medlem av någon börs;  

- registrerad eller kvalificerad professionell handlare eller investeringsrådgivare med någon aktie-, råvaru- 

eller terminsbörs- eller kontraktsmarknad, eller hos någon finansiell tillsynsmyndighet;  

- anställd i en organisation för utförandet av yrkesmässiga investeringsaktiviteter.  

  

Artikel 6. Avgifter  

På din begäran DEGIRO kommer att debiterar avgifterna enligt dokumentets Prisöversikt i YIT - Investeringstjänster 

för tillhandahållande av vissa marknadsdata (t.ex. prisflöde i realtid).  

  

Artikel 7. Begränsning av ansvar  

Det är DEGIROs ansvar att noggrant välja ut och kontraktera marknadsdataleverantörer. Du får marknadsdata från 

marknadsdataleverantörer ”som de är " och "som tillgänglig" basis. DEGIRO garanterar inte på något sätt 

korrektheten, noggrannheten, fullständigheten eller aktualiteten i detta. Alltid när marknadsdata verkar felaktiga 

eller osannolika ska du inte agera på sådan information, utan kan kontakta DEGIRO istället för att förhindra fel och 

förlust.  

DEGIRO och marknadsdataleverantörer tar inget ansvar och kan inte hållas ansvariga gentemot dig för skador som 

uppstår i samband med mottagandet eller användningen av marknadsdata som tillhandahålls gratis till dig.  

Om du har begärt tillhandahållande av marknadsdata för vilka DEGIRO kräver en avgift, kommer ansvaret för 

DEGIRO att fastställas enligt artikel 25.2 i villkoren för investeringstjänster. 

  
 

Artikel 8. Villkor och uppsägning  

Som en del av kundavtalet ingås detta YIT - Investeringstjänsterdokument av parter på obestämd tid och avslutas 

automatiskt med uppsägningen av kundavtalet mellan parter. Trots det ovanstående kommer DEGIRO att när som 

helst att ha rätt att inaktivera tillhandahållandet av vissa marknadsdata när marknadsdata inte kan tas emot från 

marknadsdataleverantörer och/eller visas i handelsplattformen, när marknadsdata inte kan tillhandahållas på villkor 

som anses godtagbara i fråga om rimlighet, korrekthet och fullständighet och om du bryter mot de viktigaste villkoren 

eller begränsningarna som överenskommits i detta dokument.  


