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INTRODUKTION 

Indication Investments Ltd är ett finansiellt tjänsteföretag bildat och registrerat enligt bolagsrätten i Republiken 

Cypern enligt registreringsbeviset nr. HE 290930, och har sitt säte på Gladstonos and Karaiskaki Street, 3032, 

Limassol, kontor nr. 031, Limassol, Cypern, (nedan kallat "Indication Investments Ltd" eller "Libertex" eller "Vi" eller 

"Oss" eller "Företaget"). Företaget har tillstånd att verka som ett cypriotiskt värdepappersföretags från Cypern 

Securities and Exchange Commission (nedan kallat "CySEC") (med licens nr 164/12). Under sin licens har det rätt att 

erbjuda de investerings- och stödtjänster som omfattas av detta CFD-handel kundavtal.  

CFD-handel kundavtalet och eventuella bilagor därtill, de "Kostnader och Avgifter" och "Kontraktspecifikationer", 

som ändras från tid till annan, (nedan tillsammans "Avtalet") anger de villkor under vilka Företaget kommer att 

erbjuda tjänster till Kunden, rättigheter och skyldigheter för varje part. Genom att ansöka om våra tjänster, 

samtycker du till villkoren för alla ovan nämnda dokument som ingår i Avtalet och det innebär att i händelse av att 

du accepteras av oss som kund (se stycke 4 nedan), skall du och vi vara bundna av dessa villkor. 

Utöver ovanstående dokument, skulle vi också vilja uppmärksamma er på följande dokument som finns på vår 

hemsida, nämligen "Sammanfattning av policy för intressekonflikter", "Sammanfattning företagets bästa och policy 

för orderutförande", "Riskförklaring och varningsmeddelande", "Policy för kategorisering av kunder", 

"Kompensationsfond för investerare", "Klagomålsprocedur för kunder" och "Integritet- och cookies policy ". Dessa 

inkluderar viktig information som vi är skyldiga som ett auktoriserad cypriotiskt värdepappersföretags att 

tillhandahålla till våra potentiella kunder och befintliga sådana enligt gällande lagar och förordningar. 

Alla dessa dokument är viktiga och av denna anledning bör du noggrant läsa alla de ovan nämnda dokument som 

ingår i Avtalet, alla dokument på vår hemsida (listade ovan för din bekvämlighet) och alla andra brev eller 

meddelanden som skickas av oss och se till att du förstår och håller med innan du ingår ett avtal med oss. 

Om du är en konsument (och inte en företagskund) och vi inte träffas ansikte mot ansikte för att ingå detta avtal, 

utan vår kommunikation sker via en webbplats, via telefon eller genom skriftlig korrespondens (inklusive e-post), så 

gäller Distance Marketing of Financial Services Law N. 242(I)/2004 och vi ska skicka dig via mejl de dokument som 

utgör Avtalet.  

Fysiskt undertecknande av avtalet är inte nödvändigt men om du vill ha det undertecknat kan du skriva ut det och 

underteckna två exemplar av Avtalet och skicka dem tillbaka till oss. Vi kommer behålla en kopia för våra register 

och skicka tillbaka den andra undertecknad av oss. 

För att undvika alla tvivel är Libertex ett varumärkesnamn som tillhör Indication Investments Ltd. 

FÖRETAGET KOMMER ENBART ATT ERBJUDA SINA TJÄNSTER UNDER FÖLJANDE VILLKOR, SOM ÄR ICKE-

FÖRHANDLINGSBARA OCH KOMMER ÄNDRAS ENDAST EFTER KORREKT FÖRHANDSMEDDELANDE TILL KUNDEN AV 

FÖRETAGET SJÄLVT OCH UNDER BESTÄMMELSERNA AV DET HÄR CFD-HANDEL KUNDAVTALET.  
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1. DEFINITIONER OCH TOLKNING 

1.1.  

I detta CFD-handel kundavtal skall följande ord ha motsvarande betydelse: 

Ansökningsblankett: Ansökningsblanketten som fylls i av dig för att ansöka om våra tjänster nedan (via vilken vi 

kommer att få bland annat information som behövs för din identifiering och due diligence och din kategorisering i 

enlighet med CySEC-regler). 

Arbetsdag: Varje dag, annat än en lördag eller söndag, eller den 1 januari eller någon annan cypriotisk eller 

internationell helgdag som kommer att tillkännages på Företagets hemsida. 

Avtal: Detta CFD-handel kundavtal och alla bilagor därtill, "Kostnader och Avgifter" och "Kontraktspecifikationer" i 

dess ändrade lydelse, från tid till annan. 

Balans: Den totala summan på ditt Konto efter den senast genomförda transaktionen och insättning/uttag gjorda av 

dig under en tidsperiod.  

Basvaluta: Den första valutan i valutaparet mot vilken Kunden köper eller säljer motvalutan. 

CFD: Ett finansiellt instrument som är ett Contract for Difference med hänvisning till variationer i priset på en 

underliggande tillgång, såsom valutor (FOREX), råvaror, terminer, optioner, terminer för aktier, räntor etc. Alla CFDs 

som erbjuds av Företaget kan hittas på Företagets hemsida.  

CySEC: Cyprus Securities and Exchange Commission, som är vår tillsynsmyndighet. 

CySEC-regler: Reglerna, direktiven, förordningarna, vägledningen från the Cyprus Securities and Exchange 

Commission i Cypern. 

Din information: All information som vi får från dig eller på annat sätt får som rör dig, ditt konto eller vårt 

tillhandahållande eller din användning av våra tjänster.  

Du: Kunden. 

Eget kapital: Balansen plus eller minus eventuell flytande vinst eller förlust som härrör från en öppen position och 

skall beräknas enligt följande: Eget kapital = Balans + Flytande Vinst - Flytande förlust. 

Eventuellt fallissemang: Händelserna i punkt 23.1 nedan. 

Expert Advisor: Ett mekaniskt onlinehandelssystem som designats för att automatisera handelaktiviteter på ett 

elektroniskt onlinehandelssystem. Det kan programmeras för att göra dig uppmärksam på en handelsmöjlighet och 

kan också handla genom ditt konto automatiskt, och hantera alla aspekter av handelsverksamheten från att skicka 

order direkt till vårt onlinehandelssystem till att automatiskt justera stop loss, släpande stopp och take profit-nivåer.  

Finansiella instrument: De finansiella instrumenten under Företagets CIF-licens som kan hittas i dokumentet 

"Företagsinformation" på vår hemsida. Det förstås att Företaget inte nödvändigtvis erbjuder alla de finansiella 

instrument som visas på CIF-licensen utan endast de som marknadsförs på dess hemsida, från tid till annan. Detta 

Avtal omfattar de finansiella instrumenten CFD. 

Force Majeure händelse: Händelser som anges i punkt 28.1 nedan. 

Fri marginal: Det belopp som finns på kontot, som kan användas för att öppna en position eller bibehålla en öppen 

position. Fri marginal ska beräknas enligt följande: Eget kapital minus Nödvändig marginal [Fri marginal = Eget kapital 

- Nödvändig marginal]. 

Genomförd transaktion: Två motverkande affärer av samma storlek (öppning av position och stängning av position): 

köp sedan sälj eller vice versa.  
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Godkänd representant: Personen i punkt 37.1 nedan. 

Grundläggande detaljer: Nödvändiga uppgifter för att Kunden skall kunna lägga en order, till exempel, men inte 

begränsat till, typen av underliggande tillgång, riktning (köp eller sälj), öppningspris, stängningspris, typ av order, 

volym, om kunden lägger en väntande order (limit eller stop) kommer Kunden att indikera det avsedda priset där 

ordern kommer att gå på marknaden och alla Stop Loss och eller Take Profit etc. 

Handelsbekräftelse: Ett meddelande från oss till dig som bekräftar utförandet av din order. 

Hedgad marginal: Den nödvändiga marginalen som krävs av Företaget för att öppna och bibehålla matchade 

positioner.  

Hävstång: Ett förhållande med avseende på transaktionsvolym och marginal. EXEMPEL: 1:100 förhållandet innebär 

att för att öppna en position, är den ingående marginalen hundra gånger mindre än transaktionens storlek. Mer 

information om hävstång per typ av CFD finns i 'Kontraktspecifikationer' och 'Onlinehandelssystem handel & villkor' 

sektionerna på hemsidan. 

Incitament: Pengar, varor eller tjänster, andra än standardprovisionen eller avgiften som Företaget kan få från en 

tredje part i samband med transaktionen som är eller kan vara i konflikt med Kundens intresse. 

Ingående marginal: Den nödvändiga marginalen för att öppna en position. 

Investeringstjänster: Investeringstjänsterna under Företagets CIF-licens, vilka kan hittas i dokumentet 

"Företagsinformation". 

Kandidat: Företag som vi kan utse till vår kandidat från tid till annan, vars huvudsakliga funktion är att hålla medel 

som förvärvats av våra kunder. 

Konto: Personligt handelskonto som vi kan öppna för dig på våra register så att du kan handla med CFD. 

Kontots valuta: Den valuta som du väljer när du öppnar ett konto med oss eller omvandlas till ditt val efter att du 

har öppnat Kontot.  

Kontraktspecifikationer: Varje lotstorlek eller varje typ av underliggande tillgång i en CFD såväl som all nödvändig 

handelsinformation om spreads, swappar, marginalkrav etc, som bestäms av oss från tid till annan på vår hemsida. 

Kopplad enhet: I förhållande till Företaget, varje enhet som direkt eller indirekt kontrollerar eller kontrolleras av 

Företaget eller enhet direkt eller indirekt under gemensam kontroll med Företaget; "kontroll" betyder befogenhet 

att styra eller förekomsten av möjligheten att hantera Företaget eller enhetens affärer.  

Korta positioner: En säljposition som går upp i värde om de underliggande marknadspriserna faller. Korta positioner 

är motsatsen till långa positioner.  

Krav för tilläggssäkerheter: Ett meddelande till dig om att vidta åtgärder när du inte håller tillräcklig marginal på ditt 

konto för att öppna eller bibehålla öppna positioner. 

Kundens pengaregler: Reglerna för Kundens pengar som anges av CySEC-regler. 

Lot: En enhet som mäter kontraktstorleken som specificeras för varje underliggande tillgång som hittas på 

'Kontraktspecifikationer' sektionen på hemsidan. 

Lotstorlek: De underliggande tillgångarna i en lot i en CFD. 

Lång position: En köpposition som går upp i värde om underliggande marknadspriser ökar. Till exempel när det gäller 

valutapar: köpa basvalutan mot motvalutan.  

Marginal: De nödvändiga garantimedlen för att öppna positioner eller bibehålla öppna positioner, som fastställs i 

Kontraktspecifikationerna för varje underläggande tillgång i en CFD transaktion.  
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Маrginalnivåer: Procentandelen Eget kapital i förhållande till Nödvändig. Det beräknas som: Marginalnivå = (Eget 

kapital / Nödvändig marginal) x 100%. 

Marknadsorder: Order som verkställs omedelbart till bästa tillgängliga marknadspris. 

Matchade positioner: Långa och korta positioner av samma transaktionsstorlek som öppnas på Kontot för samma 

CFD. 

Motvaluta: Den andra valutan i valutaparet, som kan köpas eller säljas av Kunden för basvalutan. 

Multiplikator: Förhållandet mellan handelsbeloppets procentuella förändring i Libertex terminal och priset för 

underliggande tillgång, basvalutaprisförändring.  

Normal marknadsstorlek: Det maximala antalet enheter av den underliggande tillgången som överförs av Företaget 

för utförande. 

Notering: Informationen om det aktuella priset för en viss underliggande tillgång. 

Nödvändig marginal: Den nödvändiga marginal som krävs av Företaget för att bibehålla öppna positioner. 

Onlinehandelssystem: Programvara som används av oss som innehåller sammanslagningen av vår datorutrustning, 

mjukvara, databaser, telekommunikationshårdvara, ett onlinehandelssystem vilket gör det möjligt för dig att få 

information om marknaderna i realtid, göra teknisk analys av marknaderna, gå in i transaktioner, placera/ändra/ta 

bort order, få meddelanden från oss och föra register över transaktioner. 

Order: En instruktion av dig till oss som anges i punkt 6.9 nedan. 

Otillbörlig handel: Någon av följande åtgärder såsom, men inte begränsat till sniping; lägga "köp stop" eller "sälj 

stop" order före offentliggörandet av finansiell data eller nyheter relaterade till den underläggande 

marknaden/tillgången; arbitrage; manipulationer; en kombination av snabbare/långsammare feeds; missbruk av 

annullering av order funktionen som finns tillgänglig i onlinehandelssystemet; användning (utan att först ha inhämtat 

skriftligt medgivande från Företaget) av några robotar, spindlar eller andra automatiserade datainsamlingssystem i 

onlinehandelssystemet (såvida du inte får uttryckligt skriftligt medgivande av Företaget före aktiveringen av roboten) 

eller användning av programvara, som använder sig av artificiell intelligensanalys i onlinehandelssystemet och/eller 

kontot; ingå transaktioner eller kombinationer av transaktioner (frivilligt och/eller ofrivilligt) som att hålla långa och 

korta positioner i samma eller liknande underliggande tillgångar vid samma tid antingen av Kunden eller Kunden som 

handlar i samförstånd med andra, eventuellt med kopplade konton, inklusive (men inte begränsat till) mellan konton 

i olika enheter inom företaget, som tillsammans eller var för sig är till för att manipulera onlinehandelssystemet för 

vinst. 

Parter: Parterna i detta avtal - dig och oss. 

Professionell kund: En "Professionell kund" med avseende på CySSEC-reglerna, som anges i dokumentet "Policy för 

kategorisering av kunder". 

Provisionsavgift: En fast avgift på öppnandet av en position, som tas ut av Företaget. 

Regler: Lagar, artiklar, förordningar, direktiv, förfaranden och seder som gäller från tid till annan. 

Skriftligt meddelande: Följande kommunikationsmetoder anses vara skriftligt meddelande från Företaget till 

Kunden: mejl, onlinehandelssystemets interna mejl, fax, post, kommersiell budfirma, flygpost eller Företagets 

hemsida. Följande kommunikationsmetoder anses vara skriftligt meddelande från Kunden till Företaget: mejl, fax, 

post, kommersiell budfirma eller flygpost eller kommersiell kurir. 

Slippage: Skillnaden mellan det förväntade priset på en transaktion i en CFD, och priset som transaktionen faktiskt 

utförs till. Slippage sker ofta under perioder med högre volatilitet (till exempel på grund av nyhetshändelser) vilket 
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gör en order till ett bestämt pris omöjlig att verkställa, när marknadsorder används och även när stora order utförs 

när det kanske inte finns tillräckligt med intresse på önskad prisnivå för att upprätthålla det förväntade priset för 

handeln. 

Släpande stopp: En stop-loss order som satts till en procentnivå under marknadspriset - för en lång position. Det 

släpande stoppriset justeras när priset varierar. En släpande sälj-stoporder sätter stoppriset till ett fast belopp under 

marknadspriset med en tillhörande "släpande" summa. När marknadspriset stiger, stiger stoppriset med den 

släpande summan, men om priset faller, ändras inte stop-loss priset, och en marknadsorder läggs in när stop-priset 

nås.  

Sniping: Utförande av handelsstrategier med syfte eller som resultat av att utnyttja felnoteringar. Felnoteringar kan 

uppstå som ett resultat av den i hög grad automatiserade naturen hos säljpriserna i onlinehandelssystemet.  

Stop Out: En situation där vi använder vår rätt att stänga alla dina öppna positioner till aktuellt marknadspris eller 

senast tillgängliga pris, när din marginalnivå sjunker under stop out-nivån som specificerats för din Kontotyp eller för 

en viss CFD.  

Stängd position: Motsatsen till en öppen position.  

Swap eller Rollover: Räntan som läggs till eller dras ifrån när en position hålls öppen över natten. Swapräntan 

offentliggörs och uppdateras regelbundet på hemsidan.  

Swapränta: Räntan för den fasta delen av en swap, där en swap kommer ske för en av parterna som går in i en CFD. 

Telefonlösenord: Lösenordet som ges av dig till oss som VAC (Verification Access Code). 

Tillämpliga lagar och förordningar: a) CySEC-regler eller andra regler för relevant tillsynsmyndighet; (b) reglerna på 

den relevanta marknaden; och (c) alla andra tillämpliga lagar, regler och föreskrifter som gäller från tid till annan i 

någon jurisdiktion. 

Tjänster: Tjänsterna som tillhandahålls av oss enligt detta Avtal som anges i punkt 5.1. härunder. 

Transaktion: En transaktion av Kunden i en CFD. 

Transaktionsstorlek: Lotstorlek multiplicerat med antalet lots. 

Underliggande tillgång: Objektet eller underliggande tillgången i en CFD, som kan vara valutor (spotforex), aktier, 

metaller, råvaror, terminer, optioner, forwardkontrakt, som erbjuds av Företaget från tid till annan.  

Valutapar: En typ av underliggande tillgång. Består av två valutor (motvalutan och basvalutan) och visar hur mycket 

av motvalutan som behövs för att köpa en enhet av basvalutan. 

Vi (vår, oss): Indication Investments Ltd eller något av varumärkesnamnen såsom Libertex hemsida: 

www.libertex.com eller andra sådana hemsidor som vi från tid till annan kan meddela dig om.  

Väntande order: Order för att köpa eller sälja CFD till ett pris som skiljer sig från marknadspriset. 

Återförsäljningskund: En "Återförsäljningskund" med avseende på CySSEC-reglerna, som anges i dokumentet "Policy 

för kategorisering av kunder". 

Åtkomstdata: Dina åtkomstkoder, ditt telefonlösenord, ditt kontonummer och alla uppgifter som behövs för att göra 

beställningar hos oss. 

Åtkomstkoder: Ditt användarnamn och lösenord som du fått av oss för att få tillgång till vårt onlinehandelssystem 

eller hemsida (Traders Hub) (som tillämpligt). 

Öppen position: Alla öppna optionsavtal (köp och/eller sälj) som inte har stängts. I samband med CFD-handel kan 

detta vara en lång position eller en kort position som inte är en genomförd transaktion. 
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Ord i singular skall även gälla i plural och vice versa. Ord i maskulinum skall gälla i femininum och vice versa. Ord som 

betecknar personer inkluderar företag, partnerskap, andra icke-registrerade organisationer och alla andra juridiska 

personer och vice versa.  

Styckerubrikerna är endast för att underlätta referens. 

1.2.  

Varje hänvisning till någon handling eller reglering eller Lag skall vara den handlingen eller regleringen eller Lagen 

såsom den har ändrats, åtgärdats, kompletterats, konsoliderats, återantagits eller ersatts från tid till annan, all 

noterad vägledning, direktiv, författningar, förordningar eller beslut i enlighet med sådana och alla lagregler som den 

lagregeln har återantagits, ersatts med eller ändrats.  

2. PARTER I DETTA AVTAL 

2.1.  

Detta avtal ingås av och mellan Indication Investments Ltd, å ena sidan, och Kunden (som kan vara en juridisk person 

eller en fysisk person) som har slutfört ansökningsblanketten och har godkänts av Företaget som en Kund, å andra 

sidan. 

Flera kontoinnehavare 

2.2.  

Om Kunden består av två eller flera personer, ska skulderna och skyldigheterna enligt Avtalet med oss vara 

solidariska. Varningar eller andra meddelanden som ges till en av de personer som utgör Kunden skall anses ha givits 

till alla de personer som utgör Kunden. Alla order eller instruktioner som ges av en av de personer som utgör Kunden 

skall anses ha givits av alla de personer som utgör Kunden. 

2.3.  

I händelse av dödsfall eller mental oförmåga av en av de personer som utgör Kunden, skall alla medel som innehas 

av Företaget eller dess Kandidat komma att vara till nytta för och på order av de(n) efterlevande och alla förpliktelser 

och skulder till Företaget skall betalas av sådan(a) överlevande. 

3. KUNDKATEGORISERING 

3.1.   

Enligt CySEC-regler måste Företaget kategorisera sina kunder i en av följande kategorier: Återförsäljningskund, 

Professionell kund eller Godtagbar motpart. Kategoriseringen skall vara beroende av de uppgifter som lämnats av 

Kunden i sin ansökningsblankett och göras enligt metoden för kategorisering såsom den förklaras i dokumentet 

"Policy för kundkategorisering" som finns på hemsidan. Genom att acceptera Avtalet, accepterar kunden 

tillämpningen av en sådan metod. Företaget kommer att informera Kunden om hans/hennes kategorisering enligt 

gällande föreskrifter. Kunden har rätt att begära annan kategorisering. 

3.2.  

Kunden accepterar att vid kategorisering av Kunden och hanteringen av honom/henne, kommer Företaget förlita sig 

på riktigheten, komplettheten och korrektheten av informationen som lämnats av Kunden i ansökningsblanketten 

och Kunden har ansvar för att omedelbart meddela Företaget skriftligen om sådan information ändras när som helst 

därefter. 
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3.3.  

Företaget skall ha rätt att se över Kundens kategorisering, enligt tillämpbara regler och informera Kunden om 

ändringen innan den träder i kraft genom att förse Kunden med meddelande i förväg. Kunden skall behandlas som 

att hen accepterar ändringen på det datumet såvida inte, innan dess, Kunden meddelar Företaget att Kunden vill 

säga upp Avtalet och inte acceptera ändringen.  

4. START OCH VERKAN AV AVTALET 

4.1.   

Efter att Kunden fyller i och skickar in ansökningsblanketten tillsammans med all nödvändig 

identifieringsdokumentation som krävs av Företaget för sina egna interna kontroller, kommer Företaget skicka ett 

meddelande som informerar honom/henne om hen har accepterats som Kund i Företaget. Avtalet träder i kraft och 

börjar gälla när Kunden mottar meddelandet som skickats av Företaget vilket informerar honom/henne att hen har 

accepterats som Företagets Kund och att ett konto har öppnats för honom/henne. Om Kunden träffar Företaget 

ansikte mot ansikte för att ingå Avtalet, skall Avtalet träda i kraft och börja gälla vid datumet för undertecknandet.  

4.2.  

Genom att fortsätta att lägga order hos oss godkänner du att fortsätta att vara bunden av Avtalet, som ersätter alla 

andra avtal och affärsvillkor som tidigare kan ha varit på plats mellan oss. 

4.3.  

Det förstås att Företaget inte kan krävas (och kanske inte kan enligt CySEC-regler) ta emot en person som Kund innan 

all dokumentation som krävs har tagits emot av Företaget, korrekt och fullständigt ifylld av sådan person och alla 

interna Företagskontroller (inklusive, utan begränsning, penningtvättskontroller, tillbördighet eller lämplighetstester 

i förekommande fall) har uppfyllts. Det är vidare förstått att Företaget förbehåller sig rätten att införa ytterligare due 

diligence krav för att acceptera Kunder som är bosatta i vissa länder. 

4.4.  

Från fall till fall (och helt efter eget gottfinnande) kan vi förse dig med ett konto i icke-handel (bara rätt att läsa) läge 

efter att ID-dokumentet som skickats av dig godkänts av oss, för att skapa en destination för överföringen av pengar. 

I detta fall kommer vi att informera dig om statusen för din ansökan och konto, genom att skicka ett mejl till din 

mejladress. Tills du accepteras som vår Kund kommer kontot inte aktiveras för handel. 

5. TJÄNSTER 

5.1.   

Med förbehåll för att Kundernas skyldigheter enligt Avtalet följs, och alla andra av Företagets rättigheter häri i 

Avtalet, kommer Företaget erbjuda följande Tjänster till Kunden:  

(a) Mottagande, överföring och utförande av kundorder i CFDs (på egen kontobasis). 

(b) Utländsk valutaservice under förutsättning att det är förknippat med tillhandahållandet av 

investeringstjänster i punkt (a) ovan. 

(c) Förvaring och handhavande av finansiella instrument för Kundens räkning (i förekommande fall), inklusive 

värdepappersförvaring och liknande tjänster såsom kontant-/säkerhetshantering. 
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5.2.  

Företaget är skyldigt enligt gällande föreskrifter att få information om Kundens kunskaper och erfarenhet inom 

investeringsområdet så att det kan bedöma om den tänkta tjänsten eller produkten är passande för denne. Om 

Kunden väljer att inte lämna sådan information till Företaget, eller om Kunden ger otillräcklig information kommer 

Företaget inte att kunna avgöra om den tänkta tjänsten eller produkten är lämplig för Kunden. Företaget skall anta 

att informationen om kunskap och erfarenhet som tillhandahålls från Kunden till Företaget är korrekt och Företaget 

kommer inte ha något ansvar gentemot Kunden om sådan information är ofullständig eller vilseledande eller 

förändras eller blir felaktig om inte Kunden har informerat Företaget om sådana förändringar. 

5.3.  

Det förstås att Företaget inte skall lämna fysisk leverans av den underliggande tillgången som CFD:n hänvisar till. 

5.4.  

Företaget skall inte ha någon skyldighet att tillhandahålla någon kredit eller lån till Kunden, om inte annat 

överenskommits mellan parterna. 

6. CFD-HANDEL FÖRFARANDEN & ORDER 

6.1.   

Du eller din godkända representant kan lägga order antingen via vårt onlinehandelssystem eller via telefon. 

6.2.  

Du kan lägga nya order via vårt onlinehandelssystem genom att använda dina åtkomstkoder, du kan ge instruktioner 

om att stänga öppna positioner eller att ta bort/ändra väntande order via telefon genom att använda ditt 

telefonlösenord (VAC), ditt namn och ditt kontonummer.  

6.3.  

Vid en order som mottas av oss genom något annat sätt än onlinehandelssystemet, kommer ordern skickas av oss till 

onlinehandelssystemet (om möjligt) och behandlas som om den togs emot genom onlinehandelssystemet. 

6.4.   

Vi har rätt att förlita oss på och besluta om alla order utan ytterligare förfrågningar, och vi kommer att anse alla 

order som bindande för dig om ordern har placerats med hjälp av din åtkomstdata.  

6.5.    

Vi skall utföra alla order som givits till oss av dig helt i enlighet med villkoren. Vi har inget ansvar för att kontrollera 

riktigheten i någon order. En order som du ger till oss utgör en oåterkallelig instruktion för oss att gå vidare med 

transaktionen för din räkning. 

6.6.  

En order skall entydigt anses vara en giltig order från dig till oss om vi anser att den är äkta. Du är ansvarig för 

eventuella förluster, krav eller kostnader som uppstår för oss för att vi följt eller försöka följa någon av dina order. 

Du accepterar att du kommer att vara ansvarig för alla order som läggs genom och under dina åtkomstdata och alla 

sådana order som mottas av oss kommer att betraktas som att de har mottagits från dig. I de fall där en tredje 
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person tilldelats som en representant att agera å dina vägnar, kommer du att vara ansvarig för alla order som ges 

genom och under din representants åtkomstdata. 

6.7.  

Vi kommer inte vara skyldiga att kontrollera eller ta hänsyn till något antagande som görs eller uttrycks av dig om 

effekten av någon handel på dina befintliga eller övergripande positioner med oss. Vi behöver inte ta hänsyn till dina 

kommentarer att någon handel du utför är handel för att stänga hela eller en del av en öppen position. Vi kommer 

att behandla all handel som köp eller sälj, oavsett om handeln har effekten av att öppna en ny position eller stänga 

en befintlig. Det är ditt ansvar att vara medveten om dina positioner hela tiden. 

6.8.  

Om du ger oss en order som gör att du bryter mot någon del av detta Avtal, kan vi efter eget gottfinnande uppfylla 

en sådan order i den utsträckning vi anser lämpligt och du kommer inte ha någon rätt att avbryta en resulterande 

delvis fylld order. Du kommer att vara ansvarig för brott mot detta Avtal och förblir ansvarig för avräkningen av den 

resulterande transaktionen i enlighet med villkoren i detta Avtal. 

6.9.  

Utförandemodell  

I förhållande till varje transaktion, kommer Företaget utföra kundorder för egen räkning. Enligt denna 

utförandemodell, är Företaget en motpart mot Kunden i varje transaktion och utför Kundordern på en huvudman-

till-huvudman basis mot Kunden, det vill säga Företaget är självt handelsplatsen. Företaget utför Kundorder i 

enlighet med Sammanfattning av företagets bästa och policy för orderutförande, som finns på hemsidan.  

6.10.  

Ordertyper 

Följande typer av order finns tillgängliga hos oss: Marknadsorder, Väntande order, Stop Loss och Take Profit. Alla 

order som inte nämns i 6.10 finns ej tillgängliga och kommer automatiskt avvisas.  

6.11.  

Handelstider 

Order kan läggas, utföras och (om det tillåts) ändras eller tas bort inom handelstiderna för varje typ av CFD som visas 

på Företagets hemsida, som ändras av Företaget från tid till annan.  

6.12.  

Väntande order, som inte utförts, skall fortsätta att gälla genom nästa handelssession (i förekommande fall).  

6.13.   

Alla öppna spotpositioner kommer att rullas över till nästa arbetsdag vid stängningsdags på den relevanta 

underliggande marknaden, under förutsättning att Företaget har rätt att stänga den öppna spotpositionen. Alla 

öppna forwardpositioner kommer att rullas över vid utgången av den aktuella perioden till nästa aktuella period 

under förutsättning att Företaget har rätt att stänga den öppna forwardpositionen.  

6.14.  

Order ska vara giltiga i enlighet med den typ och tid som givits för ordern, som anges av Kunden. Om giltighetstiden 

för ordern inte anges, skall den gälla på obestämd tid. Emellertid kan Företaget ta bort en eller alla väntande order 
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om kontots egna kapital når noll. Dock kan Företaget ta bort en eller alla väntade order på Stop Out-nivån enligt 

definition i punkt 9 nedan.  

6.15.  

Den bekräftade öppna eller stängda positionen kan inte annulleras eller ändras. Kunden kan ta bort eller ändra en 

väntande order innan den utförs. 

6.16.  

Du har ingen rätt att ändra eller ta bort Stop Loss, Take Profit och limitorder om priset har nått nivån för 

orderutförande. 

6.17.  

Order: Stop Loss, Take Profit, Köplimit, Köpstop, Säljlimit, Säljstop utförs till priset som angivits av Kunden, eller det 

bästa tillgängliga priset på marknaden. Företaget förbehåller sig rätten att inte utföra order och har rätt att ändra 

öppnings-/stängningspriset av transaktionen vid fall med tekniska fel vid handeln på onlinehandelssystemet, 

reflekterade finansiella noteringsfeeds, och även i fråga om andra tekniska fel, oavsett om det är intern eller tredje 

parts teknik. 

6.18.  

Marknadsorder som inte utförs eftersom det inte finns tillräcklig volym för att fylla dem kan utföras delvis eller 

avbrytas. 

6.19.  

I händelse av att Företaget inte kan fullfölja en order, med avseende på pris eller storlek eller annan anledning, så 

kan ordern avvisas eller delvis fyllas beroende på ordertypen. 

6.20.  

Företaget förbehåller sig rätten att inte acceptera något erbjudande eller att ingå en transaktion med Kunden, till 

exempel, om Företaget anser att det inte kommer att kunna säkra den föreslagna transaktionen i den underliggande 

marknaden, eller den föreslagna transaktionen är av en sådan storlek (för liten eller för stor), att Företaget inte vill 

acceptera denna transaktion. 

6.21.  

Under vissa handelsvillkor kan det vara omöjligt att utföra order (Stop Loss, Take Profit, Köplimit, Köpstop, Säljlimit, 

Säljstop) till det angivna priset. I sådana fall har Företaget rätt att inte utföra order och rätt att ändra öppnings-

/stängningspriset för transaktionen. Detta kan till exempel inträffa i tider av låg likviditet, hög volatilitet/snabba 

prisrörelser eller andra situationer där utförande på marknaden inte är möjligt (dvs. handel avbryts eller begränsas). 

Eller så kan detta inträffa under början på en handelssession. Så, som en följd, att placera en Stop Loss/Take Profit 

Order kommer inte nödvändigtvis att begränsa dina förluster/vinster till det avsedda beloppet eftersom 

marknadsvillkoren kan göra det omöjligt att verkställa en sådan order till fastställt pris eller överhuvudtaget. 

6.22.  

Miniminivån för placering av Stop Loss, Take Profit och limitorder finns på vår hemsida under 

Kontraktspecifikationer. Du har ingen rätt att ändra eller ta bort Stop Loss, Take Profit och limitorder om priset har 

nått nivån för utförande av ordern.  
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6.23.   

Vi kan upprätta bryttider för instruktioner eller order som kan vara tidigare än de tider som fastställts av marknaden 

som är inblandad i en transaktion och du skall inte ha några krav mot oss till följd av det faktum att en order inte 

placerades av dig innan vår bryttid.  

Swappar 

6.24.  

För att behålla en position öppen över natten i vissa typer av CFD kan Kunden bli skyldig att betala eller ta emot 

finansieringskostnader "Swap/Rollover". Swappar beräknas när positionen hålls öppen över natten vid midnatt 

(21:00 GMT). Från fredag till måndag beräknas swappar en gång, från onsdag till torsdag beräknas tredubbel storlek 

för valutapar och spotmetaller och på fredag beräknas tredubbel storlek för andra instrument. Det är möjligt att 

vissa finansiella instrument kan ha negativa rollover-värden på båda sidor (långa och korta positioner), eftersom 

Indication Investment Ltd.  tar ut egen ränta, baserat på interbankräntan och därmed justeras de positiva och 

negativa värdena därefter. 

6.25.  

Alla priser och swappar visas i onlinehandelssystemet och kan ändras från tid till annan, utan förvarning. 

Lots  

6.26.   

Information om minsta volym för transaktioner och listan över hävstång tillgänglig för varje kontotyp finns på 

hemsidan. För vissa kontotyper kan mätenheten för 1 (en) standard lotstorlek specificeras för varje CFD. Vi har rätt 

att ändra Avtalsspecifikationerna när som helst beroende på situationen på marknaden. Du samtycker till att 

kontrollera fullständiga specifikationer för CFD innan du placerar en order. 

Släpande stopp, Expert Advisor och Stop Loss-order  

6.27.   

Kunden instämmer i att handelsoperationer som använder ytterligare funktioner i kundhandelsterminalen såsom 

släpande stopp och/eller Expert Advisor (om sådana finns tillgängliga i handelsterminalen) genomförs helt under 

Kundens ansvar, eftersom de är direkt beroende av hans/hennes handelsterminal och Företaget bär inget som helst 

ansvar. 

6.28.  

Kunden instämmer i att placeringen av en stop loss-order inte nödvändigtvis kommer att begränsa förlusterna till det 

avsedda beloppet eftersom marknadsvillkoren kan göra det omöjligt att utföra en sådan order till fastställt pris och 

Företaget bär inget som helst ansvar. 

Betalning 

6.29.   

Efter att ha avslutat en transaktion: 

(a) Du ska vara ansvarig för skillnaden om transaktionen är: 

i. Sälj, och stängningspriset för transaktionen är lägre än öppningspriset för transaktionen; eller 

ii. Köp, och stängningspriset för transaktionen är högre än öppningspriset för transaktionen 

(b) Du skall få skillnaden om transaktionen är: 



LIBERTEX | 2016 
 

Indication Investments Ltd ◦ CYSEC Licensnummer 164/12 
134 Agia Fylaxeos & Amisou, ANISSA COURT, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus 

Telefon: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Hemsida: libertex.com 

Sida 15 av 41 

i. Sälj, och stängningspriset för transaktionen är högre än öppningspriset för transaktionen; eller 

iii. Köp, och stängningspriset för transaktionen är lägre än öppningspriset för transaktionen 

6.30.  

Om vi inte enas om annat, skall alla belopp som endera parten är ansvarig för enligt punkt 6.29 ovan omedelbart 

betalas vid stängning av transaktionen. Du godkänner härmed att vi debiterar eller krediterar ditt konto med de 

relevanta beloppen efter stängning av varje transaktion. Det förstås att när du lägger en order, tills ordern utförs och 

transaktionen stängs, ska underhållsmaginalen användas som säkerhet och kommer därför inte vara tillgänglig för 

uttag.  

7. TREDJE PARTS TILLSTÅND ATT HANDLA 

7.1.   

Du har rätt att godkänna att en tredje person ger instruktioner och/eller order till oss eller hantera andra frågor som 

rör det här Avtalet, förutsatt att du har meddelat oss skriftligen att du utövar denna rätt, och att personen är 

godkänd av oss och uppfyller alla våra specifikationer för detta.  

7.2.  

Om vi inte får ett skriftligt meddelande från dig för om terminering av godkännande av godkänd representant, 

kommer vi att fortsätta att acceptera instruktioner och/eller order som ges av denna person för din räkning och du 

kommer att acceptera sådana order som giltiga och bindande för dig. 

7.3.  

Det skriftliga meddelandet om terminering av godkännandet för en tredje part måste tas emot av oss minst 5 

arbetsdagar i förväg innan dagen för upphörandet.  

7.4.  

Företaget har rätt (men INTE en skyldighet mot Kunden) att vägra ta emot order och/eller andra instruktioner med 

avseende på Kundens konto från den godkända representanten i något av följande fall: 

(a) om Företaget har skäl att misstänka att den godkända representanten inte är juridiskt tillåten eller har 

korrekt behörighet att agera som sådan; 

(b) då fallissemang inträffar;  

(c) för att Företaget skall kunna säkerställa att alla relevanta marknadsregler och praxis, gällande föreskrifter 

eller andra tillämpliga lagar följs; eller 

(d) för att skydda Kundens intresse. 

8. DRIFTTID  

8.1.   

Företagets drifttid för Företagets onlinehandelssystem är dygnet runt från söndag 21:00:01 GMT till fredag 21:00.00 

GMT på alla arbetsdagar. Stängda perioder: från fredag 21:00:01 GMT till söndag 00:00:00 GMT. På grund av 

ändringar i sommar-/vintertid kan Företagets drifttid börja 22:00:01 GMT. 
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9. MARGINALKRAV 

9.1.   

För att öppna positioner och upprätthålla positioner, skall kunden tillhandahålla och underhålla en ingångsmarginal 

och/eller säkrad marginal som uppfyller de gränser som Företaget, efter eget gottfinnande, när som helst kan avgöra 

i Kontraktspecifikationerna för varje typ av CFD. Våra marginalkrav anges på vår hemsida under 

Kontraktspecifikationerna. Marginalkrav kanske inte kallas så i handelsterminalen.  

9.2.  

Företaget har rätt att ändra marginalkraven enligt punkt 30 nedan. 

9.3.  

Du samtycker till att betala oss sådana summor när det krävs av dig, i form av marginal som krävs från tid till annan 

enligt reglerna för den relevanta marknaden (i förekommande fall) eller som vi enligt vår bedömning skäligen 

behöver i syfte att skydda oss mot förlust i nutid, framtid eller planerade transaktioner enligt detta Avtal.  

9.4.  

Om inte annat avtalats, måste marginalen betalas kontant i kontots valuta. Kontantmarginal betalas till oss som en 

direkt överföring av medel och du kommer inte att få någon ränta för den.  

9.5.  

Vi skall ha rätt, utöver andra rättigheter vi har enligt detta Avtal, eller enligt cypriotisk lagstiftning i allmänhet, att 

stänga till marknadspriser och/eller begränsa storleken på dina öppna positioner och att vägra etablera nya öppna 

positioner i något av följande fall: 

(a) Företaget anser att det föreligger onormala handelsvillkor. 

(b) Värdet av Kundens säkerheter understigit minimimarginalkravet.  

(c) Närhelst som eget kapital (nuvarande balans inklusive öppna positioner) är lika med eller mindre än en viss 

procentandel av marginalen (säkerheten) som behövs för att bibehålla en öppen position.  

(d) Vid bedrägeri eller otillbörlig handel av Kunden.  

(e) Företagets system avvisar order på grund av handelsbegränsningar på Kontot.  

(f) När marginalnivån når Stop Out-nivån (förhållandet mellan eget kapital och marginal på kontot), kommer 

Kundens positioner börja stängas automatiskt till marknadspriser, där ordern med störst förlust utförs först 

och Företaget har rätt att vägra nya order. Stop Out-nivåer finns på hemsidan.  

(g) När Kunden inte vidtar en åtgärd enligt punkt 9.6 nedan. Emellertid är det förstått att det är Kundens ansvar 

att hela tiden övervaka det belopp som satts in på kontot mot beloppet underhållsmarginal som krävs och 

det förstås att Företaget har rätt att vidta åtgärderna i detta stycke, även om ett krav för tilläggssäkerheter 

inte ställs i enlighet med stycke 9.6 nedan.  

(h) När Kunden håller en position för CFD med utgångsdatum efter Företagets utgångsdatum.  

9.6.  

Företaget har ingen skyldighet att kräva tilläggssäkerheter av Kunden (inklusive situationen där 

onlinehandelssystemet automatiskt varnar Kunden om att en viss procent av marginalen i kontot nåtts). Om 

Företaget kräver tilläggssäkerheter skall Kunden genomföra något eller alla de tre alternativen, inom en kort tid, för 

att ta itu med situationen: 

(a) Begränsa sin exponering (stänga handel); eller 

(b) Säkra sina positioner (öppna kontrapositioner till de hen har nu) medan situationen utvärderas; eller  
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(c) Sätta in mer pengar på sitt konto.  

10. ONLINEHANDELSSYSTEM, HEMSIDEÅTKOMST OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

10.1.   

Under förutsättning att Kundens skyldigheter enligt Avtalet följs, ger Företaget härmed Kunden en begränsad licens, 

som är icke-överförbar, icke-exklusiv och fullt återvinningsbar, att använda onlinehandelssystemet (inklusive 

användning av hemsidan och tillhörande nedladdningsbar programvara från tid till annan) för att lägga order i CFD. 

Företaget kan använda olika onlinehandelssystem. Därför, när kontot har aktiverats för handel, har du rätt att 

använda dina åtkomstkoder inom våra onlinehandelssystem för att kunna lägga order i CFD. 

10.2.  

Företaget har rätt att stänga onlinehandelssystemet när som helst för underhåll utan förvarning till kunden, detta 

kommer att ske enbart under helger, såvida det inte är opraktiskt eller i brådskande fall. I sådana fall kommer 

onlinehandelssystemet att vara otillgängligt. Företaget kan komma att uppgradera eller ersätta 

onlinehandelssystemet från tid till annan.  

10.3.  

Kunden är ensamt ansvarig för att tillhandahålla och underhålla kompatibel utrustning som krävs för att komma åt 

och använda onlinehandelssystemet, vilket innefattar åtminstone en dator eller mobiltelefon eller surfplatta (i 

förekommande fall), internetåtkomst på något sätt och telefon eller annan linje. Tillgång till internet är en viktig 

funktion och Kunden skall vara ensamt ansvarig för alla avgifter som krävs för att ansluta till Internet. 

10.4.  

Kunden intygar och garanterar att hen har installerat och implementerat lämpliga metoder för skydd som rör 

säkerhet och integritet för datorn eller mobiltelefonen eller surfplattan och att hen har vidtagit lämpliga åtgärder för 

att skydda sitt system från datorvirus eller annat liknande skadligt eller olämpligt material, enheter, information eller 

data som möjligtvis kan skada hemsidan, onlinehandelssystemet. Kunden förbinder sig vidare att skydda Företaget 

från alla felaktiga överföringar av datorvirus eller annat liknande skadligt eller olämpligt material eller enheter till 

onlinehandelssystemet från sin dator eller mobiltelefon eller surfplatta. 

10.5.  

Företaget kommer inte att vara ansvarigt mot Kunden om Kundens datorsystem eller mobiltelefon eller surfplatta 

fungerar felaktigt, skadar, förstör och/eller omformaterar register och data. Dessutom, om Kunden ådrar sig 

förseningar och andra typer av dataintegritetsproblem som är en följd av hans/hennes hårdvarukonfiguration eller 

misskötsel, skall Företaget inte vara ansvarigt.  

10.6.  

Du accepterar att internet kan vara föremål för händelser som kan påverka din tillgång till vår hemsida och/eller 

onlinehandelssystem, inklusive men inte begränsat till avbrott eller sändningsproblem. Vi är inte ansvariga för 

eventuella skador eller förluster till följd av sådana händelser som ligger utanför vår kontroll, eller för de andra 

förluster, kostnader, skulder eller utgifter (inklusive, utan begränsning, förlust av vinst) som kan uppstå som ett 

resultat av din oförmåga att få tillgång till vår hemsida och/eller onlinehandelssystemet eller försening eller fel i att 

skicka order. 
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10.7.  

Vi är inte en internetleverantör och kan inte hållas ansvariga för att inte uppfylla några skyldigheter enligt detta Avtal 

på grund av internetanslutningsfel eller elnätsfel eller hackerattacker.  

10.8.  

Det är absolut förbjudet för Kunden att vidta någon av följande åtgärder i förhållande till onlinehandelssystemet: 

(a) Användning, utan att först ha inhämtat skriftligt medgivande från Företaget, av någon programvara som 

gäller tillämpning av artificiell intelligensanalys till onlinehandelssystemet. 

(b) Uppsnappning, övervakning, att skada eller ändra någon kommunikation som inte är avsedd för personen. 

(c) Användning av någon typ av spindel, virus, mask, trojansk häst, tidsbomb eller annan kod eller instruktion 

som designats för att förvränga, radera, skada eller demontera onlinehandelssystemet eller 

kommunikationssystemet eller något av Företagets system.  

(d) Skicka oombedd kommersiell kommunikation som inte är tillåtet enligt gällande lagar och regler. 

(e) Göra något som kommer att eller kan kränka integriteten av onlinehandelssystemet eller få ett sådant 

system att inte fungera eller stoppa verksamheten.  

(f) Otillåten tillgång eller försök att få tillgång, dekonstruera eller på annat sätt kringgå några säkerhetsåtgärder 

Företaget har satt upp för onlinehandelssystemet.  

(g) Någon åtgärd som skulle kunna göra det möjligt för oriktig eller obehörig åtkomst eller användning av 

onlinehandelssystemet.  

(h) Skicka massiva förfrågningar till servern som kan orsaka förseningar i exekveringstiden. 

(i) Utföra otillbörlig handel. 

10.9.  

Skulle Företaget rimligen misstänka att Kunden utfört en förbjuden åtgärd, som definieras i detta Avtal, har det rätt 

att ta en eller flera motåtgärder. 

10.10.  

Du har rätt att lagra, visa, analysera, modifiera, formatera och skriva ut informationen som görs tillgänglig för dig via 

hemsidan och/eller onlinehandelssystemet inklusive dokument, policies, text, grafik, video, ljud, programkod, 

användargränssnittsdesign eller logotyper. Kunden har inte tillåtelse att ändra, modifiera, publicera, överföra, 

distribuera, på annat sätt reproducera kommersiellt eller exploatera denna information, helt eller delvis, i något 

format till någon tredje part utan Företagets skriftligt medgivande. 

10.11.  

Onlinehandelssystemet, all copyright, varumärken, patent, servicemärken, varunamn, programkod, ikoner, 

logotyper, tecken, layouter, affärshemligheter, knappar, färgsättning, grafik och datanamn är enskilda och exklusiva 

Immateriella Rättigheter (IP) som tillhör Företaget eller tredje part och skyddas av lokala och internationella 

immaterialrättsliga lagar och konventioner. Detta Avtal förmedlar inte ett intresse i eller till onlinehandelssystemet, 

utan bara en rätt att använda onlinehandelssystemet enligt villkoren i detta avtal. Ingenting i detta avtal utgör ett 

avstående av Företagets immateriella rättigheter. 

10.12.  

Under inga omständigheter skall Kunden dölja eller ta bort någon copyright, varumärke eller annat meddelande från 

någon av Företagets IP eller hemsida eller onlinehandelssystemet. 
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10.13.  

Det förstås att Företaget kan erbjuda sina tjänster under olika varumärken och hemsidor. Företaget äger alla bilder 

som visas på huvudhemsidan, andra hemsidor, onlinehandelssystemet) och nedladdningsbar programvara och 

material. Kunden får inte använda dessa bilder på annat sätt än det sätt som Företaget tillhandahåller dem för. 

11. ÅTKOMSTDATASÄKERHET 

11.1.   

Du samtycker till att hålla hemlig och inte avslöja någon åtkomstdata till någon person annan än personen som 

uttryckligen tillåtits att agera för din räkning i enlighet med punkt 7 ovan. 

11.2.  

Du skall inte skriva ner dina åtkomstkoder och/eller telefon VAC (Verification Access Code). Om du får ett skriftligt 

meddelande om dina åtkomstkoder och telefon VAC, måste du omedelbart förstöra meddelandet.  

11.3.  

Du samtycker till att meddela oss omedelbart om du vet eller misstänker att din åtkomstdata har eller kan ha 

lämnats ut till obehöriga. Vi kommer då att vidta åtgärder för att förhindra ytterligare användning av sådan 

åtkomstdata och kommer att utfärda ersättningsåtkomstdata till dig. Du kommer inte att kunna lägga några order 

innan du får ersättningsåtkomstdatan. 

11.4.  

Du förbinder dig att samarbeta med möjliga undersökningar vi kan göra om missbruk eller misstänkt missbruk av din 

åtkomstdata.  

11.5.  

Du är medveten om att vi inte har något ansvar om obehöriga tredje personer får tillgång till information, inklusive 

elektroniska adresser, elektronisk kommunikation och personlig data, när ovan nämnda skickas mellan oss eller till 

en annan part, med hjälp av internet eller andra nätverkskommunikationsmöjligheter, post, telefon eller andra 

elektroniska medel. 

11.6.  

Om Företaget informeras från en pålitlig källa att Kundens åtkomstdata eller kundkontonummer kan ha mottagits av 

obehöriga tredje parter kan Företaget, efter eget gottfinnande och utan att ha någon skyldighet mot Kunden, stänga 

av kontot.  

12. VÄGRAN ATT UTFÖRA ORDER 

12.1.   

Utan att det påverkar andra bestämmelser häri, godkänner du och förstår att vi har rätt att, när som helst, utan att 

ge någon förvarning och/eller förklaring, vägra, efter eget gottfinnande, att utföra en order och att du inte har någon 

rätt att kräva eventuella skadestånd, specifik prestation eller någon ersättning alls från oss, i något av följande fall: 

(a) När vi bedömer att ett godkännande eller utförande av ordern på något sätt påverkar eller kan påverka 

tillförlitligheten eller hur väl onlinehandelssystemet fungerar.  
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(b) När det inte finns några tillgängliga pengar som satts in på ditt konto för att betala alla avgifter och 

marginalen som krävs med avseende på den nämnda ordern.  

(c) Det saknas viktiga uppgifter i ordern.  

(d) Det är omöjligt att fullfölja en order med avseende på storlek eller pris. 

(e) Din order har mer än en tolkning eller är oklar. 

(f) Det är omöjligt för ordern att utföras på grund av tillståndet på marknaden, sedvanliga handelsvolymer.  

(g) Om någon tveksamhet uppstår vad beträffar äktheten av ordern. 

(h) En Force Majeure-händelse har inträffat.  

(i) I händelse av Kundens konkurs.  

(j) Företaget har sänt ett meddelande om uppsägning av Avtalet till Kunden. 

13. BEKRÄFTELSER OCH KUNDRAPPORTERING 

13.1.   

Enligt gällande lagar och förordningar, skall Företaget tillhandahålla Kunden rapporter om hans/hennes order. För 

att uppfylla CySECs regler om kundrapporteringskrav, kommer Företaget ge Kunden kontinuerlig åtkomst till sitt 

konto via onlinehandelssystemet; i sitt konto kommer Kunden kunna sa status för order, bekräftelse på utförande av 

order så snart som möjligt (inklusive handelsdagen, tid, typ av order, platsidentifiering, instrumentidentifiering, 

köp/sälj-indikator, typen av order, enheten, kvantitet, totala ersättningen, summan av provisioner och kostnader, 

Kundens motpart) sin handelshistoria, sin balans och annan information. 

13.2.  

Om Kunden har anledning att tro att bekräftelsen är fel eller om Kunden inte får någon bekräftelse när hen bör skall 

Kunden kontakta Företaget tio bankdagar från den dag då ordern skickades eller bör ha skickats (i händelse av att en 

bekräftelse inte skickats). Om Kunden inte kommer med några invändningar under denna period, anses innehållet 

vara godkänt av honom/henne och ska anses avgörande. 

14. KOMMUNIKATION OCH SKRIFTLIGA MEDDELANDEN 

14.1.   

Förutom order som placeras via Företagets onlinehandelssystemet, skall alla meddelanden, instruktioner, 

godkännanden, förfrågningar, uppsägningsbrev och klagomål som skall lämnas till oss enligt Avtalet vara på engelska 

och skickas skriftligt (skriftligt meddelande enligt punkt 1) och skall skickas till oss till adressen nedan (eller till en 

annan adress som vi från tid till tid kan ange för detta ändamål) genom mejl, fax, förstaklass-brev om brevet postas i 

Cypern, eller flygpost om brevet postas utanför Cypern, eller kommersiell budfirma.  

14.2.  

Du kan kontakta oss på: 

 Fysisk adress: Gladstonos and Karaiskaki Street, 3032, Limassol, kontor nr. 031, Limassol, Cyprus.      

 Telefonnummer (inklusive telefonhandel): +357 22 025 100 

 Faxnummer: +357 22 025 222 

 Mejl: support@libertex.com, info@libertex.com 

14.3.   

Du kan ringa oss mellan kl 09:00 och 18:00 (GMT +2) på affärsdagar. Om vi behöver kontakta dig snarast angående 

ditt konto kan vi kontakta dig utanför dessa tider. 

mailto:support@libertex.com
mailto:info@libertex.com
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14.4.  

Faxade dokument som mottagits av Företaget kan skannas elektroniskt och en reproduktion av den skannade 

versionen skall utgöra bevis.  

14.5.  

Företaget kan övervaka och/eller spela in elektronisk kommunikation mellan parterna (inklusive telefonsamtal, mejl, 

sms och snabbmeddelanden - Skype etc.) för att tillhandahålla verifiering av instruktioner och bibehålla kvaliteten på 

våra tjänster och support, för utbildningsändamål och för att kontrollera överensstämmelse med detta Avtal, våra 

interna riktlinjer och rutiner och tillämpliga föreskrifter. Alla instruktioner och anvisningar som tas emot per telefon 

kommer att vara bindande som om de togs emot skriftligen. Inspelningar är och förblir Företagets enskilda egendom 

och accepteras av Kunden som avgörande bevis på instruktionerna/anvisningarna eller samtal som registrerats. 

Kunden godkänner att Företaget kan leverera kopior av transskript av sådana inspelningar till en domstol, reglerande 

eller statlig myndighet. 

14.6.  

För att kommunicera med kunden kan Företaget använda någon av följande metoder: mejl, onlinehandelssystemets 

interna mejl, fax, telefon, post, kommersiell budfirma, flygpost eller Företagets hemsida. 

14.7.  

Meddelanden som skickas till dig kommer att skickas till den mejladress som är registrerad på ditt konto eller skickas 

till dig vid den senaste adressen som du gett oss som din vanliga bostadsadress. Det är ditt ansvar att se till att du 

förser oss med korrekt och aktuell kontaktinformation. 

14.8.  

Meddelanden anses levererade: om de skickats med fax, vid avsändarens mottagande av överföringsrapporten från 

faxmaskinen som bekräftar mottagandet av meddelandet av mottagarens faxmaskin, eller om de skickats med 

kommersiell budfirma, vid tidpunkten för signerandet av dokumentet om mottagande om sådant meddelande, och 

träda i effekt endast när det verkligen tas emot av mottagaren, förutsatt att de inte bryter mot eller motsätter sig 

något villkor i det här Avtalet. Alla meddelanden som skickas med förstaklass-post inom Cypern skall anses ha 

mottagits fyra arbetsdagar efter den dag då de sändes. Meddelanden som skickas med flygpost skall anses ha 

mottagits sju arbetsdagar efter den dag då de sändes. 

14.9.  

Alla skriftliga meddelanden som skickats till Företaget skall behöva tas emot inom arbetstiden för Företaget. Alla 

meddelanden tas emot utanför den normala arbetstiden skall behandlas som om de togs emot följande arbetsdag. 

14.10.  

Kunden godkänner att Företaget kan, för att administrera villkoren i Avtalet, från tid till annan, komma att ta direkt 

kontakt med Kunden. 

14.11.  

Kunden accepterar att Företaget eller kopplad enhet eller annat Företag i samma grupp som Företaget kan ta 

kontakt med Kunden, med jämna mellanrum, genom telefon, fax, mejl eller post för marknadsföringssyften för att 

rikta Kundens uppmärksamhet mot produkter eller tjänster som kan vara av intresse för honom/henne eller för att 

genomföra marknadsundersökningar. Om Kunden är en fysisk person, kommer sådan marknadskommunikation 

enbart göras efter Kundens godkännande.  
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15. SEKRETESS OCH DATASKYDD 

15.1.   

Företaget kan samla kundinformation direkt från Kunden (i den ifyllda Kontoöppningsblanketten eller på annat sätt) 

eller från andra personer inklusive, till exempel, kreditupplysningsföretag, bedrägeribyråer, banker, andra finansiella 

institut, tredje tjänsteautentiseringsleverantörer och leverantörer av offentliga register. 

15.2.  

Kundinformation som Företaget innehar skall behandlas av Företaget som konfidentiell och kommer inte att 

användas för något annat syfte än i samband med tillhandahållande, administration och förbättring av tjänster, 

bekämpning av penningtvätt och due diligence-kontroller, för forskning och statistiska ändamål och i 

marknadsföringssyfte. Information som redan finns tillgänglig i det offentliga rummet, eller som Företaget redan 

besitter utan sekretessplikt kommer inte att anses vara konfidentiell.  

15.3.  

Företaget har rätt att lämna ut Kundinformation (inklusive inspelningar och dokument av konfidentiell natur, 

kortuppgifter) i följande fall: 

(a) Om så krävs enligt lag eller ett domstolsbeslut av en behörig domstol. 

(b) På begäran av CySEC eller någon annan tillsynsmyndighet som har kontroll eller jurisdiktion över Företaget 

eller Kunden eller deras kopplade enheter eller inom vars territorium Företaget har Kunder. 

(c) Till berörda myndigheter för att utreda eller förhindra bedrägeri, penningtvätt eller annan olaglig 

verksamhet. 

(d) I en sådan omfattning som rimligen kan krävas för att utföra order och för ändamål knutna till 

tillhandahållandet av tjänster. 

(e) Till kreditupplysnings- och bedrägeriförebyggande organ, tredje autentiseringstjänstleverantörer, banker och 

andra finansiella institut för kreditkontroll, förhindring av bedrägeri, penningtvätt, för identifiering eller due 

diligence kontroller av Kunden. För att göra så kan de kontrollera uppgifterna Kunden uppgav mot uppgifter i 

någon databas (offentlig eller annat) som de har tillgång till. De kan också använda kunduppgifterna i 

framtiden för att hjälpa andra företag för kontrolländamål. Ett register över sökningen kommer att bevaras 

av Företaget. 

(f) Till Företagets professionella rådgivare, förutsatt att den relevanta rådgivaren i varje enskilt fall skall 

informeras om den konfidentiella karaktären av sådan information och åta sig sekretessförpliktelserna häri. 

(g) Till andra tjänsteleverantörer som skapar, upprätthåller eller behandlar databaser (i elektronisk form eller 

inte), erbjuder registerhållningstjänster, mejlöverföringstjänster, meddelandetjänster och andra liknande 

tjänster som syftar till att hjälpa Företaget samla in, lagra, behandla och använda Kundinformation eller 

komma i kontakt med Kunden eller förbättra tillhandahållandet av tjänster enligt detta Avtal. 

(h) Till ett transaktionsregister eller liknande enligt förordningen (EU) No 648/2012 of the European Parliament 

and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties (CCPs) and trade repositories 

(TRs) (EMIR). 

(i) För andra tjänsteleverantörer för statistiska ändamål i syfte att förbättra Företagets marknadsföring, i vilket 

fall uppgifterna kommer att tillhandahållas i aggregerad form. 

(j) Till marknadsundersöknings-callcenter som genomför telefon- eller mejlundersökningar med syfte att 

förbättra Företagets tjänster, i vilket fall bara kontaktuppgifterna kommer att tillhandahållas. 

(k) Om det är nödvändigt för att Företaget ska kunna försvara eller utöva sina lagliga rättigheter till en domstol 

eller skiljedomare eller ombudsman eller statlig myndighet. 

(l) På Kundens begäran eller med Kundens samtycke. 

(m) Till en kopplad enhet till Företaget eller något annat företag i samma grupp som Företaget. 



LIBERTEX | 2016 
 

Indication Investments Ltd ◦ CYSEC Licensnummer 164/12 
134 Agia Fylaxeos & Amisou, ANISSA COURT, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus 

Telefon: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Hemsida: libertex.com 

Sida 23 av 41 

(n) Till efterträdare eller övertagare eller förvärvare eller köpare, med ett skriftligt meddelande tio arbetsdagar i 

förväg till Kunden. 

(o) Kundupplysningar lämnas beträffande amerikanska skattebetalare till Inland Revenue i Cypern, vilka i sin tur 

rapporterar denna information till IRS i USA enligt Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) i USA och 

relevanta mellanstatliga överenskommelse mellan Cypern och USA. 

15.4.  

Om Kunden är en fysisk person, kommer Företaget använda, lagra, behandla och hantera personlig information som 

givits av kunden med koppling till tillhandahållande av tjänster, enligt Processing of Personal Data (Protection of the 

Individual) Law of 2001 och Företaget är skyldigt att förse Kunden, vid begäran, med en kopia av den personliga data 

de har om Kunden (om någon), förutsatt att Kunden betalar en administrativ avgift. 

15.5.  

Genom att ingå detta Avtal, samtycker Kunden till sändningen av Kundens personliga data utanför Europeiska 

Ekonomiska Samarbetsområdet, i enlighet med bestämmelserna i Processing of Personal Data (Protection of the 

Individual) Law of 2001 av de skäl som anges i punkt 15.3 av detta CFD-handel kundavtal. 

15.6.   

Skyldigheten att skydda sekretessen och att inte lämna ut information gäller inte information som: är i det offentliga 

rummet eller inte offentliggörs på grund av parternas åtgärder (eller passivitet); eller är i laglig besittning av en av 

parterna och inte var föremål för en sekretesskyldighet eller icke-spridning vid tidpunkten för mottagandet av en 

sådan part.  

16. RÅD 

16.1.   

Vi kommer inte att ge dig råd om fördelarna med en viss transaktion eller ge dig någon form av 

investeringsrådgivning. Du bekräftar att tjänsterna inte omfattar tillhandahållandet av investeringsrådgivning. Du 

kommer ensam att göra handels- och andra beslut baserat på ditt eget omdöme. 

16.2.  

Vi kommer inte ha någon skyldighet att förse dig med några juridiska-, skatte- eller andra råd avseende din 

transaktion. Du accepterar och bekräftar att du är ensamt ansvarig för alla investeringsstrategier, transaktioner eller 

investeringar, sammansättning på konton och skattekonsekvenser och du skall inte förlita dig på Företaget eller dess 

varumärke (Libertex) för detta ändamål. 

16.3.  

Företaget har ingen skyldighet, om inte annat avtalats med Kunden, att övervaka och/eller ge råd till Kunden om 

statusen på någon transaktion; att ställa krav för tilläggssäkerheter; eller att stänga någon av Kundens öppna 

positioner för att hindra förluster för Kunden. När Företaget beslutar att göra detta, kommer detta att ske på 

diskretionär basis och kommer inte att vara ett åtagande för en skyldighet att fortsätta. Det är Kundens ansvar att 

vara medveten om sina positioner hela tiden. 
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16.4.  

Du kan vilja söka oberoende rådgivning innan en transaktion genomförs. Genom att be oss genomföra en 

transaktion, intygar du att du har varit ensamt ansvarig för att göra din egen oberoende bedömning och utredning av 

riskerna för transaktionen. 

17. MARKNADSKOMMENTARER 

17.1.   

Vi kan komma att ge dig tillgång till tredje parts handelsrekommendationer, marknadskommentarer eller annan 

information. Där vi gör det: 

(a) så är det här i anslutning med din handelsrelation med oss. Det är enbart för att du skall kunna göra dina 

egna investeringsbeslut och utgör inte investeringsrådgivning; 

(b) om dokumentet innehåller en begränsning av den person eller kategori av personer som dokumentet är 

avsett för eller till vilka det delas ut, godkänner du att du inte kommer att vidarebefordra det till någon 

sådan person eller grupp av personer; 

(c) ger vi inga utfästelser, löften eller garantier för riktigheten eller fullständigheten av sådan information eller 

de skattemässiga konsekvenserna av en transaktion; 

(d) accepterar du att innan den skickas ut, kan vi själva ha agerat på informationen på vilken den baseras. Vi gör 

inte utfästelser vad gäller tiden för mottagandet av dig och kan inte garantera att du kommer att få sådan 

information samtidigt som andra Kunder. Alla publicerade forskningsrapporter eller rekommendationer kan 

förekomma i en eller flera skärminformationstjänster; 

(e) utgör det inte oönskade finansiella erbjudanden till Kunden. 

17.2.  

Marknadskommentarer, nyheter eller annan information kan komma att ändras och kan återkallas när som helst 

utan förvarning. 

18. FÖRESKRIFTER 

18.1.   

Utan hinder av andra bestämmelser i detta avtal, vid tillhandahållandet av tjänster till dig skall vi ha rätt att vidta 

åtgärder som vi anser vara nödvändiga efter eget gottfinnande för att säkerställa att de relevanta 

marknadensreglerna och/eller praxis och alla tillämpliga lagar och förordningar följs.  

18.2.  

Vi har rätt att lämna ut information om dig och/eller dina transaktioner till CySEC och andra tillsynsorgan som krävs 

enligt lag och/eller där vi tror att det är önskvärt för en god förvaltning av ditt konto. 

18.3.  

Enligt gällande regler, kommer vi att behålla Kunddokumentation under minst fem år efter uppsägning av Avtalet. 

18.4.  

Du samtycker till att förse oss med sådan information som vi rimligen kan begära från tid till annan för att vi ska följa 

gällande regler och tillhandahålla tjänsterna. Där du ger oss information, är du ansvarig för att se till att den är 

korrekt och bör omedelbart informera oss skriftligen om eventuella ändringar. 
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19. FINANSIERING OCH UTTAG PÅ KONTOT 

19.1.   

Du kan finansiera ditt konto med kredit- eller betalkort, gireringar eller SEPA-överföringar eller andra liknande 

metoder för överföring av pengar som godtas av Företaget, från tid till annan, efter eget gottfinnande. Detaljerad 

information om insättningsalternativ visas på hemsidan. Emellertid kan vi inte garantera att alla överföringsmetoder 

finns tillgängliga i ditt land. 

19.2.  

Företaget ska ha rätt att begära att Kunden när som helst visar dokumentation för att bekräfta källan till medel som 

deponerats på kontot. Företaget skall ha rätt att avvisa en insättning från Kunden om Företaget inte är vederbörligen 

tillfredsställt om lagligheten av finansieringskällan och skicka dem tillbaka till avsändaren. 

19.3.  

Om Kunden gör en insättning, skall Företaget kreditera relevant konto med motsvarande belopp som faktiskt 

mottagits av Företaget (tills 13.00 CET) inom en arbetsdag efter den dag beloppet inkommit på bankkontot i 

Företaget. 

19.4.  

En minsta första insättning kan tillämpas, från tid till annan, beroende på Företagets policy, för att börja handla. Där 

detta tillämpas, skall det visas i kontobeskrivningen på hemsidan.  

19.5.  

Kunden skall ha rätt att begära uttag av sina insatta medel på kontot och/eller vinst som gjorts genom 

handelsaktivitet från sina konton. När Företaget tar emot instruktioner från Kunden om uttag av medel från kontot 

(tills 13.00 CET), skall Företaget betala detta belopp, om följande krav är uppfyllda: 

(a) uttagsinstruktionerna innehåller all nödvändig information; 

(b) instruktionen är att göra en överföring till det ursprungliga kontot (oavsett om det är ett bankkonto, ett 

betalningssystemkonto, ett kort etc.) varifrån pengarna ursprungligen sattes in på kontot eller på Kundens 

begäran till en annan destination än den ursprungliga, men som hör till Kunden; 

(c) kontot som överförings ska göras till tillhör Kunden; 

(d) vid tidpunkten för utbetalning, överstiger Kundens tillgängliga balans beloppet som anges i 

uttagsinstruktionerna inklusive betalningsavgifter; 

(e) det är inte någon Force Majeure-händelse som hindrar Företaget från att påverka uttag; och 

(f) kundens identitet verifieras av de giltiga åtkomstoder som används för att generera uttagsbegäran genom 

SSL-skyddade Traders Hub eller vid mottagandet av en ansökningsblankett som har undertecknats av 

Kunden, där signaturen matchar den signatur som Kunden tidigare gett till Företaget.  

19.6.  

Företaget förbehåller sig rätten att avböja en uttagsbegäran där Kunden ber om en specifik överföringsmetod och 

Företaget har rätt att föreslå ett alternativ. 

19.7.  

Alla tredje partskostnader för överföring av medel från eller till kontot ska visas på vår hemsida för varje typ av 

överföring under Kostnader och avgifter. Dessa skall bäras av Kunden och Företaget skall debitera det berörda 
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Kundkontot för dessa avgifter. Företaget kan efter eget gottfinnande dela kostnaderna för överföringarna. Företaget 

tar inte ut extra insättnings- eller uttagsavgifter. 

19.8.  

Kunden är fullt ansvarig för de betalningsuppgifter som ges till Företaget och Företaget tar inget ansvar för Kundens 

medel, om uppgifterna som getts av Kunden är felaktiga.  

19.9.  

Om de medel som skickas av Kunden inte sätts in på kontot när de skulle, skall Kunden kontakta Företaget och 

begära att Företaget gör en bankundersökning av överföringen. Kunden samtycker till att eventuella avgifter för 

undersökningen skall betalas av Kunden och dras från hans/hennes konto eller betalas direkt till banken som 

genomför undersökningen. Kunden är införstådd med och accepterar att för att genomföra undersökningen skall 

Kunden ge Företaget nödvändiga dokument och intyg.  

19.10.  

Misstag som gjorts av Företaget under överföring av medel skall återbetalas till Kunden. 

20. KONTOINAKTIVITET OCH VILANDE KONTON  

20.1.   

Om Kundens konto är inaktivt under ett kalenderår (dvs. det förekommer ingen handel, inga öppna positioner, inga 

uttag eller insättningar), förbehåller sig Företaget rätten att debitera en kontounderhållsavgift på 20 Euro per år 

(eller motsvarande i annan valuta) för att hålla kontot öppet. 

Om Kundens konto har medel på mindre än 20 Euro (eller motsvarande i annan valuta), förbehåller sig Företaget 

rätten att stänga och arkivera konto efter att ha meddelat Kunden utan att ta ut avgiften. För att hämta kontot från 

arkivet, bör Kunden kontakta Företaget från sin registrerade e-postadress. 

Kunden samtycker till att om hans/hennes handelskonto är inaktivt i tre månader och dess balans är mindre än 20 

Euro (eller motsvarande i annan valuta), kan Företaget efter eget gottfinnande inaktivera kontot, när som helst; ett 

kontos status kan ses genom handelsterminalen (https://libertex.com/). 

20.2.  

Om kontot är inaktivt två år eller mer förbehåller sig Företaget rätten (efter att ha ringt eller mejlat Kunden med 

hjälp av senast kända kontaktuppgifter) att göra kontot vilande. Pengar på ett vilande konto skall förbli Kundens och 

Företaget skall göra och spara register och returnera sådana medel på begäran av Kunden när som helst därefter. 

21. AVGIFTER OCH SKATTER 

Våra avgifter 

21.1.   

Tillhandahållandet av tjänster av Företaget är föremål för betalning av avgifter såsom provision, Swaps/Rollover och 

andra avgifter. Dessa visas under "Kostnader och avgifter" på vår hemsida https://libertex.com. 
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21.2.  

Eventuella ytterligare Företagsavgifter (såsom inaktivitet eller vilande avgifter etc.). Dessa visas under "Kostnader 

och avgifter" på vår hemsida https://libertex.com. 

21.3.  

Vi kan ändra våra kostnader och avgifter, från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar, 

innan de träder i kraft, genom internmejl via onlinehandelssystemet, eller via mejl eller genom att placera ett 

meddelande på vår hemsida. Ändringen träder i kraft från det datum som vi anger i vårt meddelande till dig. Vi 

strävar efter att ge dig minst femton arbetsdagars förvarning om sådana ändringar, utom när sådana ändringar är 

resultatet av ränteförändringar eller skattemässig behandling eller där det annars är opraktiskt för oss att göra det. 

Skatter 

21.4.   

Det accepteras och förstås att Kunden är ensamt ansvarig för alla anmälningar, deklarationer och rapporter som bör 

göras till en behörig myndighet, vare sig statlig eller annat, och för att betala alla skatter (inklusive men inte 

begränsat till överföringar eller moms), till följd av eller i samband med sin handelsverksamhet med Företaget 

nedan. Det är möjligt att andra kostnader kan uppstå, inklusive skatter, i samband med transaktioner som utförs på 

onlinehandelssystemet som Kunden är ansvarig för och som varken betalas via oss eller tas ut av Företaget. Utan 

undantag från Kundens enda och hela ansvar för att redogöra för skatt, råder det enighet om att Företaget kan dra 

av skatt, som kan krävas enligt tillämplig lag, med hänsyn till Kundens handelsaktivitet på onlinehandelssystemet. 

Kunden är medveten om att Företaget har rätt till kvittning mot eventuella belopp på Kundens konto med avseende 

på sådana skatteavdrag, och bemyndigar härmed Företaget att dra summor från Kundkontot för att betala sådana 

skatter. Kunden har ingen fordran på Företaget för sådana avdrag. Kunden samtycker vidare till att avdraget kan 

innebära att marginalkraven inte är uppfyllda. 

21.5.  

Du förbinder dig att betala alla avgifter relaterade till Avtalet och annan dokumentation som kan krävas för 

genomförandet av transaktionerna inom ramen för Avtalet. 

22. KUNDENS PENGAR 

22.1.   

Företaget kommer omgående placera Kundens pengar de får på ett eller flera separata konton (betecknas som 

’Kundkonton’) med pålitliga finansinstitut (inom Cypern eller EES) såsom ett finansiellt institut eller en bank i ett 

tredje land. Det förstås att Företaget kan hålla affärskonton i sitt namn med betalningstjänster som används för att 

avveckla betalningsuppdrag för sina kunder. Emellertid, för att undvika tveksamheter, noteras det att sådana 

affärskonton inte används för förvaring av Kundens pengar utan bara för att genomföra avveckling av 

betalningsuppdrag. 

22.2.  

Enligt gällande lagar och bestämmelser, ska Företaget visa vederbörlig skicklighet, omsorg och försiktighet vid val 

och utnämning och regelbundet se över den finansiella institutionen i punkt 22.1 nedan och bestämmelserna för 

innehav av Kundens pengar. Företaget tar hänsyn till kompetens och anseende på marknaden för sådana 

institutioner i syfte att säkerställa skyddet av Kundens rättigheter, och alla lagar och krav eller praxis på marknaden i 

samband med innehav av Kundens pengar som skulle kunna påverka Kundens rätt på ett negativt sätt. 
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22.3.  

Enligt gällande lagar och bestämmelser, i syfte att värna om Kundens pengar, skall Företaget: 

(a) föra de register och hålla de konton som är nödvändiga för att skilja Kunders tillgångar från sina egna och 

andra Kunders; registret ska vara korrekt och motsvara Kundens pengar; 

(b) genomföra, på en regelbunden basis, avstämningar mellan sina interna konton och register och motsvarande 

hos tredje part som håller tillgångar; 

(c) alltid hålla Kundens pengar avskilda från Företagets egna pengar; 

(d) inte använda Kundens pengar inom ramen för den egna verksamheten; 

(e) vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att Kundens pengar som deponeras hos en finansiell institution 

(enligt punkt 22.1 nedan) hålls på ett konto som identifieras separat från de konton som används för 

Företagets medel; 

(f) införa lämpliga organisatoriska åtgärder för att minimera riskerna för förlust eller minskning av Kundens 

pengar, som en följd av missbruk, bedrägerier, undermålig förvaltning, bristande dokumentation eller 

försumlighet. 

22.4.  

Företaget har skyldighet och ska visa vederbörlig skicklighet, omsorg och noggrannhet vid valet av den finansiella 

institutionen i enlighet med punkt 22.2 ovan. Emellertid förstås det att det finns omständigheter utanför Företagets 

kontroll och därmed accepterar inte Företaget något ansvar för eventuella resulterande förluster för Kunden som en 

följd av insolvens eller andra liknande förfaranden eller fel på den finansiella institutionen där Kundens pengar 

kommer att hållas. 

22.5.  

Den finansiella institutionen (punkt 22.2 ovan) där Kundens pengar kommer att hållas kan vara inom eller utanför 

Cypern eller EES. Det förstås att den rättsliga ordning som gäller för en sådan finansiell institution utanför Cypern 

eller EES kommer att vara annorlunda än den för Cypern. Därför, i händelse av insolvens eller motsvarande fel eller 

förfaranden, kan Kundens pengar komma att behandlas annorlunda än den behandling som skulle gälla om 

pengarna hölls på ett separat konto i Cypern. 

22.6.  

Den finansiella institutionen som Företaget kommer sätta in Kundens pengar hos (enligt punkt 22.2 ovan) kan hålla 

pengarna på ett samlingskonto. Därför, i händelse av insolvens eller andra liknande förfaranden med den finansiella 

institutionen kan Företaget ha endast en osäker fordran mot den finansiella institutionen för Kundens räkning, och 

Kunden kommer att utsättas för risken att pengarna som tas emot av Företaget från den finansiella institutionen är 

otillräckliga för att tillgodose kraven från Kunden. 

22.7.  

Det förstås att Företaget kan hålla Kundens pengar och andra kunders pengar på samma konto (samlingskonto). 

22.8.  

Företaget är medlem i Ersättningsfonden för investerare (ICF). Så, beroende på sin klassificering, kan Kunden ha rätt 

till ersättning från ICF i händelse av att Företaget inte kan uppfylla sina åtaganden. Mer information finns i 

Företagets dokument ”Ersättningsfonden för investerare”, som hittas på hemsidan. 
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22.9.  

Företaget skall inte betala eventuell ränta som tjänas på Kundens pengar till Kunden (annat än vinst som gjorts 

genom handelstransaktioner från hans/hennes konto(n) enligt detta Avtal) och Kunden avstår all rätt till ränta. 

22.10.  

Företaget kan sätta in Kundens pengar för inlåning över natten och har rätt att behålla all ränta.  

Kvarstadsrätt  

22.11.   

Företaget skall ha en generell kvarstadsrätt på alla medel som innehas av Företaget eller dess kopplade enheter eller 

dess kandidat för Kundens räkning tills hen tillfredsställer sina skyldigheter enligt detta Avtal. 

Netting och kvittning 

22.12.   

Om det sammanlagda belopp som ska betalas av Kunden är lika med det sammanlagda belopp som ska betalas av 

Företaget, kvittas automatiskt de ömsesidiga skyldigheterna att göra betalningar och tar ut varandra.  

22.13.  

Om det sammanlagda belopp som skall betalas av ena parten överstiger det sammanlagda belopp som ska betalas 

av den andra parten, skall parten med det större sammanlagda beloppet betala överskottet till den andra parten och 

alla skyldigheter att betala uppfylls automatiskt och löses.  

22.14.  

Företaget har rätt att kombinera alla eller några konton som öppnats i Kundens namn och konsolidera balansen på 

sådana konton och att kvitta sådan balans i händelse av uppsägning av Avtalet.  

23. BRISTANDE AVTALSUPPFYLLELSER 

23.1.   

Var och en av följande utgör en "Bristande avtalsuppfyllelse": 

(a) Kundens misslyckande att uppfylla någon förpliktelse mot Företaget.  

(b) Om en ansökan görs med avseende på Kunden i enlighet med Cyprus Bankruptcy Act eller någon 

motsvarande lag i en annan jurisdiktion (om Kunden är en individ), om det är ett partnerskap, med avseende 

på en eller fler partners, eller om det är ett företag, en förvaltare eller liknande tjänsteman utses, eller om 

Kunden gör en ackorduppgörelse eller komposition med Kundens fordringsägare eller något förvarande som 

liknar något av de ovanstående med avseende på Kunden. 

(c) Kunden är oförmögen att betala Kundens skulder när de förfaller. 

(d) Om någon framställning eller garanti som görs av Kunden i sin ansökningsblankett eller i enlighet med detta 

CFD-handel kundavtal är eller blir osann. 

(e) Om Kunden (om Kunden är en individ) avlider eller förklaras frånvarande eller inte är vid sina sinnens fulla 

bruk.  

(f) Alla andra omständigheter där Företaget skäligen anser att det är nödvändigt eller önskvärt att vidta några 

åtgärder som anges i punkt 23.2 nedan. 

(g) En åtgärd som anges i punkt 23.2 nedan krävs av en behörig tillsynsmyndighet eller organ eller domstol. 
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(h) Företaget skäligen anser att Kunden blandar in Företaget i någon typ av bedrägeri eller olaglighet eller brott 

mot gällande föreskrifter eller att Företaget riskerar att blandas in i någon typ av bedrägeri eller olaglighet 

eller brott mot gällande föreskrifter om det fortsätter att erbjuda tjänster till Kunden, även om detta inte 

beror på Kundens förseelser. 

(i) Företaget skäligen anser att det finns en väsentlig överträdelse av Kunden av de krav som ställs i 

lagstiftningen i Republiken Cypern eller andra länder som har jurisdiktion över Kunden eller hans/hennes 

näringsverksamhet, väsentligt fastställs i god tro av Företaget. 

(j) Företaget misstänker att Kunden är inblandad i penningtvätt eller finansiering av terrorism eller 

kortbedrägerier eller annan brottslig verksamhet. 

(k) Företaget skäligen misstänker att Kunden utfört en förbjuden åtgärd som anges i punkt 10.9 nedan. 

(l) Företaget skäligen misstänker att Kunden utfört otillbörlig handel.  

(m) Företaget skäligen misstänker att Kunden öppnade kontot på ett bedrägligt sätt.  

(n) Företaget skäligen misstänker att Kunden utförde förfalskningar eller använde ett stulet kort för att 

finansiera sitt Kundkonto. 

(o) Kundens IP-adress sänder massiva förfrågningar till servern som kan orsaka förseningar i exekveringstiden. 

23.2.  

(a) Om en Bristande avtalsuppfyllelse sker kan Företaget, efter eget gottfinnande, när som helst och utan 

föregående skriftligt meddelande, ta en eller flera åtgärder: 

(b) Avsluta avtalet omedelbart utan föregående meddelande till Kunden. 

(c) Stänga eventuella öppna positioner.  

(d) Tillfälligt eller permanent spärra åtkomst till onlinehandelssystemet eller stänga av eller hindra funktioner i 

onlinehandelssystemet. 

(e) Avvisa order från Kunden. 

(f) Begränsa Kundens handelsaktivitet.  

(g) När det gäller bedrägeri, återbörda medel till den verkliga ägaren eller enligt instruktioner från de 

brottsbekämpande myndigheterna i det aktuella landet eller från betalningsnätverk/institutioner eller ett 

finansiellt institut. 

(h) Annullera eller återbörda vinster eller handelsfördelar och bonusar som vunnits genom otillbörlig handel. 

Förluster som uppstår till följd av otillbörlig handel kan inte återbördas.  

(i) Vidta rättsliga åtgärder för eventuella förluster som drabbat Företaget. 

(j) Blockera IP-adressen för Kunden som skickar massiva förfrågningar på servern som kan orsaka förseningar i 

exekveringstiden. 

24. VALUTAKURSOMVANDLINGAR 

24.1.   

När vi genomför valutaomvandlingar, kommer vi att göra så till en rimlig kurs som vi skall välja. Vi har rätt att ta ut 

och behålla för vår egen räkning ett pålägg på växelkurser för erbjudandet av sådan omvandling och vi kan från tid 

till annan ange denna och publicera den på vår hemsida.  

25. SPRÅK 

25.1.   

Du godkänner och förstår att vårt officiella språk är engelska och du bör alltid läsa och hänvisa till hemsidan för 

information och upplysningar om oss och vår verksamhet. Översättning eller information som lämnats på andra 
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språk än engelska på vår hemsida är endast för informationssyfte och är inte bindande och har ingen rättsverkan 

överhuvudtaget, och inte heller har vi ansvar eller skyldigheter angående riktigheten av informationen däri.  

25.2.  

All kommunikation och meddelanden mellan oss ska vara på engelska. 

26. FÖRETAGETS HEMSIDA  

26.1.   

Platsen för detaljerad information om våra licenser, upplysningar, tjänster, Avtalet, våra avgifter och viktiga policies 

är vår hemsida.  

27. ÖVERLÅTELSE OCH TREDJE PARTS RÄTTIGHETER 

27.1.   

Företaget kan när som helst sälja, överföra, överlåta eller förnya till en tredje part någon eller alla sina rättigheter, 

förmåner eller skyldigheter enligt detta Avtal eller utförandet av hela Avtalet under förutsättning att ett skriftligt 

meddelande ges till Kunden med 15 arbetsdagars varsel. Detta kan ske utan begränsning i händelse av 

sammanslagning eller förvärv av Företaget med en tredje part, omorganisation av Företaget, likvidation av Företaget 

eller försäljning eller överlåtelse av hela eller delar av verksamheten eller tillgångarna i Företaget till en tredje part. 

27.2.  

Det råder enighet om och förstås att i händelse av överföring, överlåtelse eller förnyelse som beskrivs i punkt 27.1 

ovan, skall Företaget ha rätt att avslöja och/eller överföra all Kundinformation (inklusive utan  begränsning 

personuppgifter, inspelningar, korrespondens, due diligence och kundidentitetshandlingar, filer och dokument, 

Kundens handelshistorik), överföra kontot och Kundens pengar som krävs, under förutsättning att ett skriftligt 

meddelande ges till Kunden med 15 arbetsdagars varsel. 

27.3.  

Dina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal är personliga och kan inte överföras, överlåtas eller förnyas.  

28. FORCE MAJEURE 

28.1.   

Förutom vad som uttryckligen anges i detta Avtal, kommer vi inte ha några skyldigheter eller något ansvar för någon 

typ av skada som uppstår på grund av underlåtenhet, avbrott eller försening i att utföra våra skyldigheter enligt 

detta Avtal om en sådan underlåtenhet, avbrott eller försening beror på:  

(a) Statliga åtgärder, utbrott av krig eller fientligheter, hot om krig, terrordåd, nationellt nödläge, upplopp, civila 

oroligheter, sabotage, rekvisition, eller någon annan internationell katastrof eller politisk kris. 

(b) Högre hand, jordbävning, orkan, tyfon, översvämning, brand, epidemi eller annan naturkatastrof. 

(c) Arbetskonflikter exklusive tvister som berör vår arbetskraft. 

(d) Handelsstopp på en marknad, eller fastställandet av minimi- eller högsta priser för handel på en marknad, 

ett lagstadgat förbud för verksamheten för någon part (såvida vi inte har orsakat förbudet), beslut av statliga 

myndigheter, styrande organ för självreglerande organisationer, beslut av styrande organ för organiserade 

onlinehandelssystem. 



LIBERTEX | 2016 
 

Indication Investments Ltd ◦ CYSEC Licensnummer 164/12 
134 Agia Fylaxeos & Amisou, ANISSA COURT, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus 

Telefon: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Hemsida: libertex.com 

Sida 32 av 41 

(e) Ett moratorium för finansiella tjänster har förklarats av tillämpliga reglerande myndigheter eller andra lagar 

eller förordningar för något lagstiftande, statligt eller överstatligt organ eller myndighet.  

(f) Haveri, driftavbrott eller fel på någon elektronisk utrustning, nätverk och kommunikationslinjer (inte på 

grund av ond tro eller avsiktligt kontraktsbrott av oss), hackerattacker och andra olagliga handlingar mot vår 

server och onlinehandelssystem.  

(g) Alla händelser, tillställningar och omständigheter som inte rimligen är inom vår kontroll och den händelsens 

effekt är sådan att vi inte är i en ställning att vidta rimliga åtgärder för att rätta till kontraktsbrottet. 

(h) Beslut av lagstiftande och/eller andra organ i Republikanen Cypern (inklusive centralbanken, Cyprus 

Securities and Exchange Commission) och andra länder, som gör det omöjligt för parten att uppfylla sina 

skyldigheter enligt Avtalet. 

(i) Avbrott eller uppskjutande av verkställigheten på någon marknad. 

(j) Bristande kommunikation av någon anledning med likviditetsgaranter, felaktig och/eller icke-drift av ett 

datortransaktionssystem på grund av bristfälligheter eller fel på den mekaniska utrustningen, fel eller stopp 

på kommunikationslinjer, andra problem med anslutningen, haveri eller avsaknad av tillgång till internet 

eller till onlinehandelssystemet.  

(k) Handelsstopp på en marknad eller likvidation eller nedläggning av någon marknad, eller fastställandet av 

minimi- eller högsta priser för handel på en marknad från vilken Företaget hämtar noteringar, eller 

införandet av begränsningar eller speciella eller ovanliga villkor på handeln i en sådan marknad eller ett 

lagstadgat förbud på verksamheten för någon part (om inte Företaget har orsakat förbudet), beslut av 

statliga myndigheter, styrande organ för självreglerande organisationer, beslut av styrande organ för 

organiserade onlinehandelssystem. 

(l) Det är extrem volatilitet i den underliggande tillgången/marknaden.  

28.2.  

I händelse av force majeure skall den berörda parten underrätta den andra parten om omständigheterna och 

händelserna utanför dess rimliga kontroll inom 3 arbetsdagar.  

28.3.  

Om Företaget i sin skäliga uppfattning beslutar att en Force Majeure-händelse föreligger (utan att det påverkar 

andra rättigheter enligt Avtalet) kan Företaget utan förvarning och när som helst ta någon eller alla av följande steg, 

som är tillämpliga och nödvändiga: 

(a) Upphäva eller ändra tillämpningen av något eller alla villkor i Avtalet i den utsträckning som force majeure-

händelsen gör det omöjligt eller opraktiskt för Företaget att följa dem. 

(b) Vidta eller underlåta att vidta alla sådana andra åtgärder som Företaget anser vara lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna när det gäller läget hos Företaget, Kunden och andra kunder.  

(c) Stänga ner onlinehandelssystemet i händelse av fel för underhåll eller för att undvika skador. 

(d) Annullera Kundorder.  

(e) Vägra att ta emot order från Kunder. 

(f) Inaktivera kontot. 

(g) Öka marginalkraven utan förvarning. 

(h) Öka Stop Out-nivån utan förvarning. 

(i) Stänga några eller alla öppna positioner till ett pris som Företaget i god tro anser vara lämpligt.  

(j) Öka spreads. 

(k) Minska hävstång.  
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29. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 

29.1.   

Detta avtal skall gälla för en obestämd tidsperiod tills dess avslutande med stöd av bestämmelserna i punkt 29 

nedan. 

29.2.  

Utan att det påverkar Företagets rättigheter enligt punkt 29.3 nedan att säga upp Avtalet omedelbart utan 

föregående meddelande till Kunden, får varje part säga upp detta Avtal genom skriftligt meddelande till den andra 

parten med minst 15 arbetsdagars varsel. Du har också rätt att säga upp Avtalet i enlighet med punkt 30 nedan. 

29.3.  

Vi kan saga upp Avtalet omedelbart utan förvarning vid förekomsten av någon av de Bristande avtalsuppfyllelserna i 

punkt 23.1 i det här CFD-handel kundavtalet.  

29.4.  

Uppsägning från endera parten kommer inte att påverka någon förpliktelse som redan har uppkommit av endera 

parten eller några juridiska rättigheter eller skyldigheter som redan kan ha uppstått enligt Avtalet eller några 

transaktioner som görs nedan. 

29.5.  

Vid uppsägning av detta avtal kommer alla belopp som ska betalas av Kunden till Företaget omedelbart förfalla till 

betalning inklusive (men inte begränsat till) samtliga utestående kostnader och andra belopp som skall betalas till 

Företaget, eventuella avgifter och merkostnader som uppkommit eller som förväntas uppkomma för Företaget som 

en följd av uppsägningen av Avtalet. 

29.6.  

När uppsägning av detta Avtal skickas och före avslutandedatum: 

(a) kommer Kunden ha en skyldighet att stänga alla sina öppna positioner. Om hen inte gör så, vid uppsägning, 

kommer Företaget stänga alla öppna positioner;  

(b) Företaget har rätt att upphöra att bevilja Kunden åtkomst till onlinehandelssystemet eller kan begränsa 

funktionerna som Kunden får använda i onlinehandelssystemet; 

(c) Företaget har rätt att vägra acceptera nya order från Kunden; 

(d) Företaget har rätt att vägra låta Kunden ta ut pengar från kontot och Företaget förbehåller sig rätten att 

behålla Kundens medel som krävs för att stänga positioner som redan har öppnats och/eller betala väntande 

skyldigheter för Kunder enligt Avtalet.  

29.7.  

Vid uppsägning kan en eller alla gälla i förekommande fall: 

(a) Företaget har rätt att kombinera Kundens konton, att konsolidera balansen på sådana konton och att kvitta 

dessa balanser;  

(b) Företaget har rätt att stänga kontot; 

(c) Företaget har rätt att konvertera alla valutor; 

(d) Företaget har rätt att stänga Kundens öppna positioner;  

(e) Vid frånvaro av olaglig verksamhet eller misstänkt olaglig verksamhet eller bedrägeri av Kunden eller 

instruktioner från de berörda myndigheterna, om det finns en balans till Kundens fördel, skall Företaget 
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(efter att ha undanhållit sådana summor som efter Företagets gottfinnande anses lämpligt med avseende på 

framtida skulder) betala sådan balans till Kunden så snart som det är praktiskt möjligt och förse 

honom/henne med ett utdrag som visar hur man kom fram till denna balans och, i förekommande fall, 

instruera kandidater och/eller förvaltare att också betala eventuella belopp. Sådana medel skall levereras i 

enlighet med Kundens instruktioner till Företaget. Det är förstått att Företaget endast kommer göra 

betalningar till konton i Kundens namn. Företaget har rätt att vägra, efter eget gottfinnande, att utföra 

tredje parts-betalningar.  

30. ÄNDRINGAR 

30.1.   

CFD-handel kundavtal  

Företaget kan ensidigt ändra villkor för det här CFD-handel kundavtalet på grund av något av följande skäl: 

(a) Där Företaget skäligen anser att: 

 ändringen skulle göra villkoren i CFD-handel kundavtalet lättare att förstå; eller 

 ändringen skulle inte vara till nackdel för Kunden. 

(b) För att täcka: 

 deltagandet av någon tjänst eller anläggning Företaget erbjuder Kunden; eller 

 införandet av en ny tjänst eller anläggning; eller 

 ersättning av en befintlig tjänst eller anläggning med en ny; eller 

 indragningen av en tjänst eller anläggning som blivit föråldrad, eller har upphört att användas i stor 

utsträckning, eller inte har använts av Kunden under det gångna året, eller det har blivit mycket dyrt för 

Företaget att erbjuda.  

(c) För att möjliggöra för Företaget att göra rimliga ändringar av tjänster som erbjuds till Kunden som en följd av 

förändringar i: 

 bank-, investerings- eller det finansiella systemet; eller 

 teknologi; eller 

 systemen eller onlinehandelssystem som används av Företaget för att driva sin verksamhet eller erbjuda 

tjänsterna nedan. 

(d) Till följd av en begäran från CySEC eller någon annan myndighet eller till följd av förändring eller förväntad 

förändring av gällande lagar och förordningar. 

(e) Om Företaget finner att något villkor i CFD-handel kundavtalet är oförenligt med tillämpliga lagar och 

förordningar. I ett sådant fall kommer det inte förlita sig på detta villkor utan behandla det som om det 

återspeglade de relevanta tillämpliga lagarna och föreskrifterna och skall uppdatera CFD-handel kundavtalet 

för att spegla gällande lagar och förordningar. 

30.2.  

Vid förändringar i CFD-handel kundavtalet, skall Företaget tillhandahålla Kunden ett skriftligt meddelande med minst 

15 arbetsdagars varsel.  Emellertid bekräftar Kunden att en förändring som görs för att återspegla en förändring av 

gällande lagar och förordningar eller en begäran av en tillsynsmyndighet kan träda i kraft omedelbart vid behov. När 

Företaget tillhandahåller skriftligt meddelande ska de tala om för Kunden den dag då den träder i kraft. Kunden skall 

anses acceptera förändringen vid denna tidpunkt om Kunden inte, innan dess, meddelar Företaget att hen vill säga 

upp Avtalet och inte acceptera förändringen. Kunden skall inte behöva betala några avgifter till följd av uppsägning i 

detta fall, utöver kostnader som ska betalas för tjänster som erbjuds till och med uppsägningen.  
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30.3.  

I fråga om Kunder som är fysiska personer, vid förändringar i CFD-handel kundavtalet, där Företaget väljer att ge 

skriftligt meddelande via ett inlägg på hemsidan, skall Företaget också ge nämnda skriftliga meddelande genom 

ytterligare en kanal för skriftliga meddelanden.  

Kostnader 

30.4.   

Företaget skall ha rätt att se över sina bestämmelser om Kostnader och avgifter, från tid till annan. Sådana 

förändringar skall meddelas på hemsidan, och Kunden är ansvarig för att kontrollera uppdateringar regelbundet. I 

frånvaro av en Force Majeure-händelse, skall Företaget ge Kunden ett meddelande på hemsidan med minst 15 

arbetsdagars varsel. Kunden skall anses acceptera förändringen vid denna tidpunkt om Kunden inte, innan dess, 

meddelar Företaget att hen vill säga upp Avtalet och inte acceptera förändringen. Kunden skall inte behöva betala 

några avgifter till följd av uppsägning i detta fall, utöver kostnader som ska betalas för tjänster som erbjuds till och 

med uppsägningen. 

Marginalkrav och Stop Out  

30.5.   

Såvida inte en Force Majeure-händelse har inträffat, har Företaget rätt att ändra sina marginalkrav och Stop Out-

nivån genom att ge minst 15 arbetsdagars varsel. Sådana förändringar skall meddelas på hemsidan och/eller 

onlinehandelssystemet och Kunden är ansvarig för att kontrollera uppdateringar regelbundet. Företaget har rätt att 

tillämpa nya marginalkrav på både nya och redan öppna positioner.  

30.6.  

Företaget har rätt att ändra marginalkraven och Stop Out-nivån utan förvarning till Kunden i fråga om Force 

Majeure-händelser och särskilt när det förekommer onormala marknadsförhållanden och hög volatilitet. Vid denna 

situation har Företaget rätt att tillämpa nya marginalkrav på nya positioner och på positioner som redan är öppna.  

Swappar  

30.7.   

Företaget har rätt att ändra swappar på onlinehandelssystemet utan förvarning och Kunden är ansvarig för att 

kontrollera uppdateringar regelbundet. 

31. SÄRSKILJANDE 

31.1.   

Om någon del av detta Avtal skulle avgöras vara ej genomförbar eller olaglig eller strida mot någon regel, reglering 

eller motsvarande hos någon marknad eller regulator av behörig domstol, kommer denna del anses ha undantagits 

från detta Avtal från början, och detta Avtal skall tolkas och verkställas som om bestämmelsen aldrig hade 

inkluderats och lagligheten och genomförbarheten av resterande bestämmelser i Avtalet eller lagligheten, 

giltigheten och genomförbarheten av denna bestämmelse i enlighet med lagen och/eller reglerna i någon annan 

jurisdiktion, skall inte påverkas.  
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32. KLAGOMÅL 

32.1.   

Vi har infört interna rutiner för att hantera eventuella Kundklagomål snabbt och rättvist. Om Kunden vill rapportera 

ett klagomål, måste hen skicka ett mejl till Företaget med den ifyllda ”Klagomålsblanketten” som hittas på hemsidan. 

Företaget kommer att försöka lösa det utan dröjsmål och i enlighet med ”Klagomålsprocedur för kunder” som hittas 

på hemsidan. 

32.2.  

Om en situation uppstår som inte uttryckligen täcks av en bestämmelse i det här Avtalet, accepterar du och vi att 

försöka lösa problemet på grundval av god tro och rättvisa och genom att vidta sådana åtgärder som är förenliga 

med marknadspraxis. 

32.3.  

Kundens rätt att vidta rättsliga åtgärder påverkas inte av förekomsten eller användningen av klagomålsförfaranden 

som avses ovan. 

33. TILLÄMPBAR OCH STYRANDE LAG OCH DOMSTOL  

33.1.   

Om en uppgörelse inte nås på det sätt som beskrivs i punkt 32 häri, skall alla tvister och kontroverser som 

uppkommer av eller i samband med Avtalet avgöras i domstol i Cypern.  

33.2.  

Detta avtal och alla transaktionsrelationer mellan dig och oss styrs av Cyperns lagar.  

33.3.  

Alla transaktioner på uppdrag av er skall vara föremål för gällande lagar och förordningar. Vi skall ha rätt att vidta 

eller underlåta att vidta alla åtgärder som vi anser önskvärda med tanke på efterlevnad av tillämpliga lagar och 

förordningar i kraft vid den tidpunkten. Alla sådana åtgärder skall vara bindande för dig. 

33.4.  

Alla rättigheter och rättsmedel som föreskrivs Företaget enligt Avtalet är kumulativa och inte exklusive några 

rättigheter eller rättsmedel som föreskrivs enligt lag.  

34. ICKE-UTÖVANDE AV RÄTTIGHETER 

34.1.   

Endera parts underlåtenhet att söka upprättelse för överträdelse, eller att kräva strikt efterföljande av något villkor 

eller bestämmelse i detta Avtal eller underlåtenhet att utöva någon rättighet eller rättsmedel som vi har rätt till 

enligt detta Avtal skall inte utgöra ett underförstått avstående därav. 
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35. GOTTGÖRELSE 

35.1.   

Du samtycker till att gottgöra oss mot eventuella förluster, plikter, kostnader, anspråk, handlingar, krav eller utgifter 

som uppstår eller riktas mot oss i samband med korrekt utförande av dina skyldigheter enligt detta Avtal såvida inte 

dessa förluster, plikter, kostnader, anspråk, handlingar, krav eller utgifter härrör från vår grova oaktsamhet, 

bedrägeri eller medvetna kontraktsbrott hos oss eller våra anställda.  

36. ANSVARSBEGRÄNSNING 

36.1.   

Företaget skall inte vara ansvarigt för eventuella förluster Kunden lider i samband med de tjänster som erbjuds till 

Kunden i enlighet med Avtalet såvida inte sådana förluster uppstår direkt från grov oaktsamhet, uppsåtligt fel eller 

bedrägeri hos Företaget.  

36.2.  

I enlighet med villkoren i detta Avtal och tillämpliga lagar och förordning accepterar Kunden att Företagets maximala 

sammanlagda ansvar gentemot Kunden vare sig i kontrakt, kränkning (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt inte 

skall överstiga det högre av det belopp som skulle betalas tillbaka till Företaget under Företagets ansvarsförsäkring 

om Kundens krav hade tillgodosetts fullt ut (minus eventuella belopp, annat än eventuellt överskott som ska betalas 

av Företaget i enlighet med villkoren för en sådan försäkring, som Företaget inte kan få tillbaka där det inte är 

Företagets fel). 

36.3.  

Det förutsätts att Företaget inte skall vara ansvarigt gentemot Kunden eller någon annan person för eventuella  

följd-, omständighets-, speciella eller direkta skador (inklusive utan att det påverkar allmängiltigheten i ovanstående, 

utebliven vinst, förlust av möjligheter, kommersiella förluster och skador) som Kunden ådrar sig i samband med 

detta Avtal. 

36.4.  

Företaget kommer inte hållas ansvarigt för förlust eller skada eller utgift eller kostnad som Kunden ådrar sig i 

samband med, eller som direkt eller indirekt härrör från men inte begränsas till:  

(a) Ett fel eller avbrott eller frånkoppling i driften av onlinehandelssystemet, eller en försening orsakad av 

Kundterminalen eller transaktioner gjorda via Kundterminalen, tekniska problem, systemfel och 

funktionsstörningar, kommunikationsledningsfel, fel på mjukvara eller utrustning, systemåtkomstproblem, 

högt internettrafikkrav, säkerhetsproblem och obehörig åtkomst, och andra liknande datorproblem och 

defekter. 

(b) Fel av Företaget i utföringen av sina skyldigheter enligt Avtalet som en följd av en Force Majeure-händelse 

eller någon annan orsak bortom dess kontroll. 

(c) Tredje parts handlingar, försummelser och oaktsamhet.  

(d) Någon person som erhåller Kundens åtkomstdata som Företaget har utfärdat till Kunden innan Kundens 

rapportering till Företaget om missbruket av sin åtkomstdata.  

(e) Obehöriga tredje personer som har tillgång till information, inklusive elektroniska adresser, elektronisk 

kommunikation, personuppgifter och åtkomstdata när ovan överförs mellan parterna eller någon annan 

part, som använder internet eller andra nätverkskommunikationsmöjligheter, post, telefon, eller andra 

elektroniska medel. 
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(f) Någon av riskerna i Riskförklaring och varningsmeddelande förverkligas. 

(g) Valutarisk förverkligas. 

(h) Eventuella ändringar i skattesatser. 

(i) Förekomsten av Slippage. 

(j) Kunden förlitar sig på funktioner såsom släpande stopp, Expert Advisor och Stop Loss-order. 

(k) Under onormala marknadsförhållanden.  

(l) Alla handlingar eller försummelser (inklusive oaktsamhet och bedrägeri) av Kunden och/eller dennes 

godkända representant. 

(m) För Kundens eller hans/hennes godkända representants handelsbeslut.  

(n) Alla order som ges genom och under Kundens åtkomstdata.  

(o) Innehållet, korrektheten, noggrannheten och fullständigheten av kommunikation som sprids med hjälp av 

onlinehandelssystemet.  

(p) I de fall där Företaget tillhandahåller information, rekommendationer, nyheter, information om 

transaktioner, marknadskommentarer eller forskning till Kunden (eller i nyhetsbrev som kan publiceras på 

hemsidan eller tillhandahållas till abonnenter via hemsidan eller på annat sätt), skall Företaget inte, i 

frånvaro av bedrägeri, avsiktlig brytande mot Avtalet eller grov vårdslöshet, vara ansvarigt för eventuella 

förluster, kostnader, utgifter eller skador som Kunden ådragit sig till följd av eventuella felaktigheter eller 

misstag i informationen som gavs.  

(q) Dina handelsbeslut. 

37. FRAMHÅLLNING OCH GARANTIER 

37.1.  

Genom att acceptera att vara bunden av detta avtal, och återigen vid varje tillfälle som du lägger en order, 

framhåller och garanterar du följa till oss: 

(a) Du lägger beställningen och ingår transaktionen som huvudman (det vill saga för din egen räkning och inte 

för någon tredje person som agent eller ombud eller förvaltare eller förmyndare eller för någon annan), 

såvida du inte har visat, till vår tillfredsställelse, ett dokument och/eller fullmakt som låter dig agera som 

ombud och/eller förvaltare för någon tredje person och relevanta identitetshandlingar för en sådan tredje 

person. 

(b) Du ingår och ska fullgöra villkoren i detta Avtal, och transaktioner bryter inte, är inte i konflikt med eller 

utgör ett kontraktsbrott under någon lag, regel, dom, kontrakt eller annat bindande instrument för dig eller 

dina medel eller tillgångar.  

(c) Du är inte föremål för några begränsningar när du lägger ordern eller ingår transaktionen.  

(d) Du har inte förlitat dig på någon framhållning eller information som tillhandahålls av oss för att nå ditt beslut 

om att ingå transaktionen.  

(e) Du är behörig, och har erhållit alla nödvändiga fullmakter, tillstånd och godkännanden, för att ingå detta 

Avtal och att underteckna och leverera till oss, den här Ansökningsblanketten och ingå handel, ge order och i 

övrigt fullgöra dina skyldigheter enligt detta avtal och Ansökningsblanketten. 

(f) All information som har lämnats till oss i din ansökningsblankett, dokumentationen som har lämnats och 

annan är sann och korrekt och du förbinder dig att informera oss skriftligen om det skulle vara några 

ändringar i informationen som tillhandahållits.  

(g) De dokument som överlämnats av dig till oss är giltiga och äkta och såvitt du vet, är den information som 

lämnas i Ansökningsblanketten och annan dokumentation som levereras i samband med ansökan, korrekt, 

fullständig och inte vilseledande och ni kommer att informera oss om eventuella ändringar av dessa 

uppgifter eller information. 

(h) Dina medel är inte på något direkt eller indirekt sätt vinning av olaglig verksamhet eller används eller är 

avsedda att användas för finansiering av terrorism. 
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(i) Du är över 18 år gammal och vid dina sinnes fulla bruk, och har inte något lagligt eller annat hinder som 

förbjuder dig från att ingå detta Avtal. 

(j) Du har delat med dig av de av dina investeringsmål som är relevanta för våra tjänster, till exempel om det 

finns några begränsningar på marknader eller instrument som transaktioner kommer att skickas för 

utförande för dig, beroende på din nationalitet eller religion. 

(k) Alla åtgärder som utförs inom ramen för Avtalet kommer inte bryta mot någon lag eller regel som gäller för 

Kunden eller den jurisdiktion där Kunden är bosatt, eller något avtal till vilket Kunden är bunden eller vilket 

genom någon av Kundens tillgångar eller medel påverkas. 

(l) Kunden kommer inte att använda IP-adressen eller onlinehandelssystemet eller hemsidan i strid med detta 

avtal, eller för otillåtna eller olagliga syften och hen kommer enbart använda IP-adressen, 

onlinehandelssystemet och hemsidan till förmån för sitt Kundkonto och inte på uppdrag av någon annan 

person. 

(m) Kunden har läst och förstått villkoren i Avtalet, inklusive informationen i tilläggen.  

(n) Kunden är inte en politiskt utsatt person och har inte någon relation (till exempel släkting eller affärspartner) 

med en person som har eller under de senaste 12 månaderna har haft en framträdande offentlig ställning. 

Om påståendet ovan är osant och i händelse av att Kunden inte har avslöjat detta redan i 

Ansökningsblanketten för kontoöppnande, skall hen informera Företaget så snart som möjligt och meddela 

Företaget om hen inom loppet av detta Avtal blir en politiskt utsatt person.  

(o) Kunden är inte från Australien, USA, Kanada och Turkiet och FATF-svartlistade länder då Företaget inte 

accepterar Kunder från dessa länder och från andra länder där särskilda rättsliga villkor eller begränsningar 

finns. 

38. KUNDENS ERKÄNNANDE AV RISKER 

38.1.   

Du erkänner och accepterar förbehållslöst att: 

(a) Du löper stor risk att drabbas av förluster och skador till följd av handel med CFD och accepterar och 

förklarar att du är villig att åta dig denna risk. Skadorna kan innebära förlust av alla dina pengar och även 

eventuella ytterligare provisioner och andra kostnader. 

(b) CFD innebär en hög grad av risk. Hävstången som ofta kan erhållas inom CFD-handel betyder att en liten 

insats eller deposition kan leda till stora förluster och vinster. Det innebär också att en relativt liten rörelse 

kan leda till en proportionellt större rörelse i värdet på din investering och det kan arbeta mot dig samt för 

dig. CFD-transaktioner har en eventualförpliktelse, och du bör vara medveten om följderna av detta, i 

synnerhet marginalkrav. 

(c) När du handlar med CFD, handlar du på resultatet av priset för en underliggande tillgång (t.ex. valuta eller 

metall eller råvara) och den handeln sker inte på en reglerad marknad utan Over-The-Counter (OTC). 

(d) Du har valt den specifika typen av tjänst och finansiella instrumentet, efter att ha tagit ditt totala 

ekonomiska förhållande i beaktande, och vad du anser rimligt under sådana omständigheter. 

(e) Du godkänner och förstår att handel på ett elektroniskt onlinehandelssystem medför risker. 

(f) Du har läst vår “Riskförklaring och varningsmeddelande”, som hittas på vår hemsida. 

39. INCITAMENT OCH INTRESSEKONFLIKTER  

39.1.   

Om Företaget skulle betala eller ta emot några avgifter eller incitament förutom de till introducerarna enligt punkt 

35 i det här Kundavtalet, skall det meddela Kunden enligt gällande föreskrifter. 
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39.2.  

Trots eventuella incitament som Företaget kan betala eller få från tredje parter, i syfte att undvika eventuella 

intressekonflikter, har vi infört ”Sammanfattning av riktlinjer för intressekonflikter” som vår personal är utbildad i 

och de undertecknar en försäkran som bekräftar att de förstår och upprätthåller den. 

40. KUNDENS SAMTYCKE 

40.1.   

Du accepterar och förstår att du inte har rätt till leverans av, eller kommer vara skyldig att leverera, den 

underliggande tillgången i det finansiella instrumentet, och inte heller äganderätten eller andra intressen däri. 

40.2.  

Du accepterar och förstår att ingen ränta ska betalas på de pengar vi har på ditt konto. 

40.3.  

Du accepterar och förstår att CFD-handel inte sker på en reglerad marknad. 

40.4.  

Du deklarerar högtidligt att du noggrant har läst och förstått hela texten i detta CFD-handel kundavtal, Avgifter och 

kostnader samt Kontraktspecifikationen (vilket utgör Avtalet mellan oss) med vilka du instämmer till fullo. 

40.5.  

Du deklarerar högtidligt att du har läst och förstått de olika viktiga företagspolicies och rutiner som finns på vår 

hemsida och i synnerhet: 

(a) “Sammanfattning av Policy för Intressekonflikter” 

(b) “Sammanfattning av Företagets Bästa och Policy för Orderutförande” 

(c) “Riskförklaring och Varningsmeddelande” 

(d) “Policy för Kategorisering av Kunder” 

(e) “Kompensationsfond för Investerare” 

(f) “Klagomålsprocedur för Kunder” 

(g) “Integritet- och Cookies Policy”.  

40.6.   

Du samtycker specifikt till bestämmelserna i Avtalet och våra olika policies (i punkt 40.5 ovan) och eventuella 

ändringar av dessa med hjälp av vår hemsida och bekräftar att du har regelbunden tillgång till Internet för att 

hänvisa till dessa när som helst. Det är förstått att om du vill kan du begära att samma skickas till dig genom post, 

mejl eller fax.  

40.7.  

Du samtycker till att vi ger dig handelsbekräftelser och rapporter via vårt onlinehandelssystem. Det är förstått att du 

har rätt att be Företaget att skicka rapporter via post, mejl eller fax.  
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41. SLUTBESTÄMMELSER  

41.1.   

Avtalet åsidosätter alla andra avtal, arrangemang, uttryckliga eller underförstådda uttalanden gjorda av Företaget. 

41.2.  

Avtalet skall vara bindande för och skall ske till fördel för parterna och deras tillåtna efterträdare och övertagare. 

 

Datum:  _____________  Fullständigt namn:  _____________________  Signatur:  _________________  


