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Inledning  
 

I Ytterligare Information Investeringstjänster finns de kontrakterade avtal som DEGIRO har gjort 

med dig i Kundöverenskommelsen 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 investering i värdepapper. Ytterligare 

Information Investeringstjänster utgör del av Kundöverenskommelsen.   

Betydelsen av ord som skrivs med stor begynnelsebokstav är definierad i  

Kundöverenskommelsen 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  

• Profiler (detta dokument)  

• Deltaganden  

• Investeringstjänster  

• Order och orderutförande  

• Corporate actions (Bolagshändelser)   

• Prisöversikt  

• Finansiella instrument: attribut och risker  

• Säkerhetsvärde, risk, debet kapital och debet värdepapper  

• Marknadsdata    
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Profiler  
 

Via Personliga sidan kan Kunden välja med vilken Profil Kunden önskar handla. I WebTrader kan  

Kunden välja mellan fem olika profiler: Custody, Basic, Active, Trader och Day Trader. De olika 

Profilerna skiljer sig gällande risk, kostnader och handelstjänster. DEGIRO råder dig att läsa 

följande text noggrant och göra ett genomtänkt val för den profil som passar din Personliga sida.  

1. Custody   
 

När du väljer Profilen Custody kan du utnyttja DEGIROs investeringstjänster med undantag för 

tjänsterna Debet kapital, Debet värdepapper och Derivat.  

Således kommer du med Profilen Custody endast att hålla långa positioner i Värdepapper. Alla 

Värdepapper kommer därför att hållas för din räkning av SPV Long Only. För positioner som 

innehas av SPV Long Only gäller inte artikel 4.5 (Användning av tredje part) i Kundavtalet (för en 

förklaring av denna klausul, se dokumentet Ytterligare Information om Investeringstjänster, 

Investeringstjänster).  

Förutom ovanstående, annat än i alla andra profiler, kommer Värdepapper som innehas med en 

Custody Profil inte Lånas ut av DEGIRO och artikel 9 (Utlåning av värdepapper) i Kundavtalet (för 

en förklaring av denna klausul, se dokumentet Ytterligare Information om Investeringstjänster, 

Investeringstjänster) gäller inte.  

På så vis är de Värdepapper som innehas under en Custody Profil skyddade mot konkurs av 

DEGIRO och de primebrokers och förvaringsinstitut som anlitas av DEGIRO.  

I korthet: Profilen Custody är den säkraste profilen som DEGIRO erbjuder. Både på nivån hos 

DEGIRO (ingen utlåning) samt hos våra parter, hos vilka DEGIRO förvarar Värdepapperen (ingen 

användning av tredje part), kommer segregation av tillgångar att tillämpas. Under Profilen Custody 

är dock ingen användning av Debet kapital och Debet värdepapper eller handel med derivat möjlig 

och avgifterna är något högre. Se dokumentet Prisöversikt i Ytterligare Information om 

Investeringstjänster.  

Profilen Custody är ett bra val för en Personlig sida som används för att hålla investeringar som 

behandlas mindre frekvent och för vilka säkerhet är ett krav. Profilen Custody är därför profilen 

under vilka du kan hålla (den del av dina) investeringar som du avser att äga under en längre tid.  

  

2. Basic  
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Med Profilen Basic kan du utnyttja DEGIROs investeringstjänster med undantag för tjänsterna 

Debet kapital, Debet värdepapper och Derivat.  

Eftersom det med Profilen Basic endast är möjligt att hålla långa positioner i Värdepapper, kommer 

alla positioner att hållas av SPV Long Only, som sådant gäller inte artikel 4.5 (Användning av tredje 

part) i Kundavtalet. Artikel 9 (Utlåning av Värdepapper) i Kundavtalet tillämpas (för en förklaring av 

dessa artiklar, se dokumentet Ytterligare Information om Investeringstjänster, Investeringstjänster). 

DEGIROs starkt konkurrenskraftiga avgifter gäller Profilen Basic.  

I korthet: Profilen Basic är ett bra val för att hålla (den del av dina) investeringar som du aktivt vill 

handla med för konkurrenskraftiga priser, men utan de risker som är kopplade till tjänsterna Debet 

kapital, Debet Värdepapper och Derivat.  

Öppnar du en Personlig sida utan att välja en specifik Profil, kommer den personliga sidan öppnas 

med en Basic Profil.  

 

3. Active  
 

Med Profilen Active kan du utnyttja DEGIROs investeringstjänster inklusive tjänsterna Debet 

kapital, Debet värdepapper och Derivat. Inom denna profil är användning av tjänsterna Debet 

kapital och Debet värdepapper begränsad. Se dokumentet Ytterligare Information om 

Investeringstjänster, Säkerhetsvärde, risk, debet kapital och debet värdepapper.  

För Profilen Active, gäller artikel 4.5 och 9 i Kundavtalet (för en förklaring av dessa klausuler, se 

dokumentet Ytterligare Information om Investeringstjänster, Investeringstjänster). DEGIROs starkt 

konkurrenskraftiga avgifter gäller Profilen Active.  

I korthet: Profilen Active är ett bra val för att hålla (den del av dina) investeringar som du aktivt vill 

handla med för konkurrenskraftiga priser, i Värdepapper såväl som i Derivat med mindre 

användning av tjänsterna Debet kapital och Debet Värdepapper.  

4. Trader  
 

Med Profilen Trader får du tillgång till DEGIROs investeringstjänster inklusive tjänsten Derivat samt 

möjligheten att till fullo utnyttja tjänsterna Debet kapital och Debet värdepapper som vidare 

förklaras i dokumentet Ytterligare Information om Investeringstjänster, Säkerhetsvärde, risk, debet 

kapital och debet värdepapper.  

För Profilen Trader, gäller artikel 4.5 och 9 i Kundavtalet (för en förklaring av dessa klausuler, se 

dokumentet Ytterligare Information om Investeringstjänster, Investeringstjänster). DEGIROs starkt 

konkurrenskraftiga avgifter gäller Profilen Trader.  

I korthet: Profilen Trader är ett bra val för att hålla (den del av dina) investeringar som du aktivt vill 

handla med för konkurrenskraftiga priser, i Värdepapper såväl som i Derivat med möjlighet att till 

fullo utnyttja tjänsterna Debet kapital och Debet Värdepapper.  
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5. Day Trader  
 

Profilen Day Trader är en uppgradering av Profilen Trader som gäller under varje handelsdag under 

specifika tider. Med Profilen Day Trader kan du handla mer aktivt under den tid som DEGIRO och 

de berörda marknaderna är öppna. För detta ändamål gäller separata Limiter och villkor för Profilen 

Day Trader mellan 8:00 och 21:30 CE(S)T.   

Inom Profilen Day Trader beräknas Risk på ett annat sätt än under andra profiler till följd att man 

kan inta en större position med samma mängd Säkerhetsvärde. För mer information hänvisar vi till 

dokumentet Ytterligare Information om Investeringstjänster, Säkerhetsvärde, risk, debet kapital och 

debet värdepapper.  

Som ett villkor för det extra handelsutrymmet gäller följande krav och begränsningar:   

Risk tillbaka till Tradernivå: varje dag måste Kunden säkerställa att Kunden själv reducerar Risken 

till den nivå som är tillåten enligt Profilen Trader, senast en halvtimme innan handelsdagens slut 

vid de amerikanska börserna, där Kunden handlar eller 21:30 CE(S)T. Detta är ett mycket strikt 

krav eftersom att övernatt risk (risken som uppstår av rörelser som sker under tillfällen när varken 

DEGIRO eller Kunden kan ingripa) av den Personliga sidan kommer att vara lika med den tillåtna 

övernatt risken inom Profilen Trader.  

Varje gång Kunden underlåter att uppföra denna skyldighet, kommer den dagliga uppgradering av 

profilen från Trader till Day Trader att upphöra och vitesbeloppet angett dokumentet Prisöversikt 

kommer att tillämpas. 

Intradags ingripande från DEGIRO: med avvikelse från artikel 10.11 och 10.12 i Kundavtalet, 

DEGIRO kan när som helst på dagen direkt ingripa utan förvarning, om Risk beräknas enligt de 

normer som gäller för Profile Day Trader, som högre än 125% av Säkerhetsvärdet. Genom att 

likvidera positioner och ta nya positioner, kommer DEGIRO försöka minska den beräknade Risken 

enligt de normer som gäller för Profilen Day Trader, till en nivå av 90% av  

Säkerhetsvärdet. När ett ingripande av DEGIRO sker efter 17:30 C(E)ST, kommer DEGIRO att 

försöka minska risken till en nivå av 90% av Säkerhetsvärdet med Risk beräknad i enlighet med 

de parametrar som gäller för Profilen Trader.  

För denna typ av ingripande från DEGIROs sida tillämpas de avgifter som anges i dokumentet 

Prisöversikt.  

Ingripande från DEGIRO vid slutet av handelsdag: om Risken beräknad, enligt de normer som 

gäller för Profil Trader, är högre än 125% av Säkerhetvärdet efter (1) en halvtimme före 

handelsdagens slut på de amerikanska börserna där Kunden handlar eller (2) 21:30 CE(S)T, kan 

DEGIRO med avvikelse från artikel 10.12 i Kundavtalet, ingripa genom att likvidera eller ingå 

positioner för att minska risken i Girosaldot utan förvarning till Kunden. För detta ingripande från 

DEGIROs sida tillämpas avgifterna som anges i dokument Prisöversikt.  

Pågående Order: Ordrar Kunden lagt under Day Trader tid och som fortfarande är aktiva en 

halvtimme före slutet av handelsdag på relevant amerikansk börs eller senare än 21:30 CE(S)T 

kan cancelleras av DEGIRO.  

Överföring av kapital: för att utföra Instruktioner av Kunden för överföring av pengar till bankkontot, 

kommer Risken alltid beräknas i enlighet med de parametrar som gäller för Profilen Trader.  

Ansökan, uppsägning: uppgraderingen till Profilen Day Trader kan endast begäras för en Personlig 

Sida för vilken Profilen Trader gäller. DEGIRO strävar efter att svara på ansökan inom en 
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handelsdag. Acceptans av kund med Profilen Day Trader görs med en rimlig bedömning av 

DEGIRO.   

DEGIRO kan när som helst återställa uppgraderingen av den personliga sidan till Profilen Day 

Trader när DEGIRO anser att en sådan åtgärd är nödvändig eller att föredra i förhållande till 

Kundens handelsverksamhet, marknadsrörelser, förändringar i regler och förordningar eller av 

andra liknande orsaker. DEGIRO kommer att informera Kunden härav så snart som möjligt.  Varje 

gång Kunden bryter mot något av de krav och begränsningar som gäller för Profilen Day Trader 

kommer den dagliga uppgraderingen till Profilen Day Trader kommer att upphöra. Kunden kan när 

som helst ansöka igen om att få använda Profilen Day Trader.  

I korthet: Profilen Day Trader är en Profil som är tänkt att användas för (den del av dina) 

investeringar som du vill handla mycket aktivt med och som du kommer att följa kontinuerligt under 

varje öppen börsdag. På den personliga sidan på vilken Profilen Day Trader tillämpas bevarar du 

inga fler tillgångar än ett belopp vars förlust du kan bära. Du är medveten om att genom aktivt 

använda dig av tjänsterna Derivat, Debet Kapital och Debet Värdepapper , kan dina förluster 

överstiga summan av ditt Saldo, vilket kan leda till ett negativt Saldo. För detta godtycker du att vid 

varje tidpunkt ha tillräckligt med kapital tillgängligt, till exempel på en annan Personlig Sida, för att 

kunna fylla ut en eventuell kapitalbrist.  

  

6. Mer än en Personlig sida  

Hos DEGIRO kan du öppna mer än en Personlig sida. Det gör att du kan investera med olika 

riskprofiler. Du kan till exempel hålla en stor del av dina investeringar som du håller på lång sikt, 

under Profilen Custody, medan du aktivt handlar med ett begränsat belopp som passar din 

finansiella kapacitet i t.ex. Profilen Trader. Valet är ditt, DEGIRO ger dig verktygen. I ljuset av detta 

vill DEGIRO betona att Profiler är inte mer än verktyg. Den faktiska risk du tar med dina 

investeringar beror inte på vilka tjänster du använder och vilka finansiella instrument du handlar 

med, men beror snarare på deb försiktighetsgrad du vidtar när du handlar. Användning av 

Personliga sidor med olika profiler skyddar dig inte mot förlust. Ett debetsaldo på en Personlig sida 

kommer att ångra av DEGIRO genom att överföra tillgångar från andra Personlig sida.  

  

  

     

 


