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DENNE BEGRENSEDE FULLMAKTSERKLÆRINGEN 

er gitt på den:       dagen i        20  

Jeg/vi (klientens navn):   (‘Klienten’)

utpeker herved (navn på agenten):   (‘Agenten’)

Agentens kontonummer:  

når det gjelder IG Markets’ kontonummer (sett inn kontonummeret for  
kontoen(e) som klienten ønsker å gi fullmakt i forbindelse med, hvis du kjenner til det):   (‘Kontoen’)

TIL Å VÆRE KLIENTENS AGENT MED HENBLIKK PÅ FØLGENDE:

1.  til å inngå i, endre og avslutte transaksjoner med IG Markets 
Limited (‘Selskapet’) og sende, endre og slette ordrer av enhver 
type og enten de er vedlagt noen eksisterende åpen transaksjon 
på kontoen på vegne av klienten eller ikke; 

2.  å angi, endre og slette alle handelspreferanser knyttet til kontoen, 
for eksempel, men uten begrensning, aktivere stopp-tapordrer og 
rulleringsinstruksjoner; 

3.  å inngå i alle typer avtaler med selskapet på vegne av klienten  
som omfatter transaksjoner i forbindelse med kontoen, for  
eksempel, men ikke begrenset til, klikk-avtaler på nett, 
tabellbasert handel, valutaavtaler; 

4.  å kommunisere med selskapet på vegne av klienten i forbindelse 
med klager eller tvister som klienten kan ha mot selskapet i 
forbindelse med kontoen; 

5.  å overføre penger mellom kontoen(e) og mellom andre kontoer 
som klienten har hos selskapet. For å unngå enhver tvil, har ikke 
agenten tillatelse til å instruere selskapet til å overføre penger 
utenfor selskapet eller ta imot penger fra utenfor selskapet; 

6.  å akseptere endringer i selskapets forretningsvilkår, inkludert 
selskapets kundeavtale, på vegne av klienten. 

AUTORISASJONEN GITT AV KLIENTEN TIL AGENTEN I FORANNEVNTE AVSNITT ER UNDERLAGT  
FØLGENDE VILKÅR:

1.  Agenten bekrefter denne fullmaktserklæringens begrensede 
natur, slik den fremgår av forannevnte avsnitt. Agenten samtykker 
i å ikke iverksette noen handling som ville eller kunne falle utenfor 
fullmakten som er gitt heri. Agenten holder selskapet skadesløs 
og holder den skadesløs mot tap, skade eller utgift som pådras av 
selskapet som resultat av at: (i) Selskapet handler på instruksjoner 
fra agenten som faller utenfor fullmakten som er gitt heri; eller  
(ii) agentens brudd på noen vilkår i denne fullmaktserklæringen. 

2.  Om agenten kan følge sitt eget forgodtbefinnende ved handling 
på vegne av klienten under denne fullmakten eller ikke, er en 
separat sak, som skal bestemmes mellom agenten og klienten. 
Selskapet skal ikke være forpliktet til å komme med noen 
forespørsel fra klienten eller agenten når det gjelder denne saken, 
og agenten samtykker i å handle innenfor de fullmaktene som 
klienten har gitt agenten. 

3.  Agenten bekrefter at kontoen og alle transaksjoner som går 
inn på kontoen styres av selskapets kundeavtale og agenten 
samtykker i å overholde og forplikte seg til selskapets kundeavtale 
ved handling med selskapet på vegne av klienten. 

4.  Selskapets aksept av denne fullmakten er avhengig av at agenten 
åpner en konto i selskapet i personlig kapasitet og administrerer 
denne kontoen gjennom hele perioden som den handler som 
agent for klienten under denne fullmakten. Det kreves ikke at 
agenten finansierer den personlige kontoen, eller at agenten skal 
gjennomføre noen transaksjoner på den personlige kontoen. 

5.  Klienten gir selskapet autorisasjon til å godta alle instruksjoner  
gitt til selskapet av agenten, enten muntlig eller skriftlig, i 
forbindelse med kontoen. Selskapet skal ikke være forpliktet til  
å forespørre klienten eller noen annen person før det handler på 
slike instruksjoner. 

6.  Klienten bekrefter og påtar seg fullt ansvar for alle instruksjoner 
gitt til selskapet av agenten (og for alle transaksjoner som kan 
inngås som følge av disse) og vil holde selskapet skadesløst 
mot tap, skade eller utgifter pådratt av selskapet som følge 
av at det handler på bakgrunn av slike instruksjoner. Denne 
skadesløsholdelsen skal være effektiv: 

 •  uansett hvilke omstendigheter som forårsaker slikt tap, slik 
skade eller utgift; og 

 •  uansett selskapets kunnskap, handlinger eller utelatelser i 
forhold til noen annen konto som eies av en annen person eller 
enhet (inkludert agenten) hos selskapet. 

  Klienten samtykker ytterligere i at denne skadesløsholdelsen 
skal omfatte tap, skade eller utgifter som pådras av selskapet i 
reversering av feil instruksjoner sendt av agenten som resulterer 
i en transaksjon som må reverseres for å beskytte selskapet eller 
selskapets andre klienter eller med henblikk på markedsintegritet.

7.  Selskapet underretter klienten herved om at selskapet ikke er 
en ansatt, agent eller representant for selskapet og videre at 
selskapet ikke har noen fullmakt eller myndighet til å handle på 
vegne av selskapet eller forplikte selskapet på noen måte. 



Side 2 av 4

IG Markets Limited, Begrenset fullmaktserklæring, mars 2014 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority. FCA registernummer 195355. I Norge er IG autorisert  
av det norske Finanstilsynet med adresse Akersgata 20, 0158 Oslo og organisasjonsnummer 998825059.

DENNE FULLMAKTEN UTSTEDES SOM DOKUMENT OG LEVERES OG TRER I KRAFT
PÅ DATOEN FOR DEN SISTE SIGNATUREN NEDENFOR.

AUTORISASJONEN GITT AV KLIENTEN TIL AGENTEN I FORANNEVNTE AVSNITT ER UNDERLAGT  
FØLGENDE VILKÅR (FORTSATTE):

8.  Med mindre klienten informerer selskapet om det motsatte, kan 
selskapet fra tid til annen kommunisere med agenten direkte 
når det gjelder kontoen. Klienten samtykker i dette og agenten 
samtykker i å formidle slike eventuelle kommunikasjoner videre 
til klienten uten opphold. Kommunikasjoner som skjer fra 
selskapet til agenten anses for å være mottatt av klienten på det 
tidspunktet som de er mottatt av agenten. 

9.  Klienten samtykker i og autoriserer selskapet til å gi agenten  
all informasjon som selskapet innehar i forhold til kontoen,  
inkludert personlig informasjon som selskapet har tilgang til i 
forhold til klienten. 

10.  Klienten bekrefter og godtar at, ved levering av et elektronisk 
eller nettbasert handelssystem til agenten, har selskapet rett, 
men er ikke forpliktet, til å angi grenser, kontroller, parametere 
og/eller andre kontroller med agentens evne til å bruke et slikt 
system. Klienten godtar at hvis selskapet velger ikke å pålegge 
slike grenser eller kontroller på agentens handel, eller hvis 
slike grenser eller kontroller svikter av en eller annen grunn, 
vil ikke selskapet ha oversikt eller kontroll over instruksjoner 
gitt av agenten, og klienten påtar seg fullt ansvar for agentens 
handlinger under slike omstendigheter. 

11.  Hvis klienten ønsker å oppheve eller endre denne autorisasjonen, 
må den gi selskapet skriftlig varsel om en slik intensjon. Et slikt 
varsel skal ikke være effektivt før to arbeidsdager etter at det er 
mottatt av selskapet (med mindre selskapet informerer klienten 
om at en kortere periode vil gjelde). Klienten informerer om at 

den vil holdes ansvarlig for alle instruksjoner gitt til selskapet før 
opphevingen/variasjonen trer i kraft, og at den vil være ansvarlig 
for alt tap som kan oppstå i forbindelse med transaksjoner som er 
åpne på det tidspunktet.

12.   Selskapet, som handler etter absolutt eget forgodtbefinnende, 
kan avgjøre at det ikke lenger vil ta imot instruksjoner fra agenten 
i forbindelse med kontoen. Hvis selskapet gjør det, må det gi 
klienten rimelig varsel. Selskapet trenger ikke oppgi hvorfor det 
ikke lenger aksepterer instruksjoner fra en agent. Men for  
å unngå enhver tvil, kan slike årsaker være forbundet med 
agentens personlige transaksjoner med selskapet, f.eks., men 
ikke begrenset til, hvis agenten skylder selskapet penger på  
egen konto. 

13.  Dette dokumentet skal styres og forstås i samsvar med Englands 
og Wales’ lover, og partene underlegger seg ugjenkallelig 
britisk jurisdiksjon når det gjelder noen tvist som måtte oppstå i 
forbindelse med dette dokumentet. 

14.  Dette dokumentet kan utstedes i to eksemplarer, som sammen 
vil ha den samme effekten som om klienten og agenten hadde 
signert det samme dokumentet. Klienten og/eller agenten 
kan levere et eksemplar av dette dokumentet til selskapet via 
faks eller ved å sende et skannet eksemplar av det utstedte 
dokumentet på e-post til selskapet. En slik levering skal ha 
samme virkning som levering av et originalt, signert eksemplar av 
dette dokumentet.
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AVSNITT A.1: FOR INDIVIDER

Klientens navn:  

 Signatur:   Dato:  

MED TILSTEDEVÆRELSE AV:

Vitnets navn:  

Yrke:  

Adresse:  

 

 

    Postnummer:  

 Signatur:   Dato:  

AVSNITT A.2: FOR SELSKAPER

Selskapets navn:  

UNDERSKRIVER 1

Navn:  

Tittel/stilling (må være styremedlem):  

 Signatur:   Dato:  

UNDERSKRIVER 2

Navn:  

Tittel/stilling:  

 Signatur:   Dato:  

MÅ SIGNERES AV KLIENTEN

JEG, KLIENTEN, SAMTYKKER I ALLE VILKÅR SOM FREMGÅR OVENFOR, OG UTSTEDER OG LEVERER DENNE 
FULLMAKTSERKLÆRINGEN SOM DOKUMENT.

•  Hvis du er individ, skal du fylle ut Avsnitt A.1. Du må signere med tilstedeværelse av et vitne. Ditt vitne må være uavhengig – han/hun kan  
ikke være din agent (eller ansatt, familiemedlem eller partner av din agent) eller medlem av din familie eller din partner. Ditt vitne må oppgi  
sin boligadresse 

• Hvis du er et selskap, skal du fylle ut Avsnitt A.2. Avsnitt A.2 må signeres av 2 styremedlemmer eller ett styremedlem og styresekretæren

Når du har fylt ut opplysningene, vennligst:

 Skriv ut dette skjemaet

  Be din agent signere det

  Signer det selv (med tilstedeværelse av et 
uavhengig vitne dersom du er et individ)

 Send det tilbake til oss
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AVSNITT B.1: FOR INDIVIDER

Agentens navn:  

 Signatur:   Dato:  

MED TILSTEDEVÆRELSE AV:

Vitnets navn:  

Yrke:  

Adresse:  

 

 

    Postnummer:  

 Signatur:   Dato:  

AVSNITT B.2: FOR SELSKAPER

Navn på agenten:  

UNDERSKRIVER 1

Navn:  

Tittel/stilling (må være styremedlem):  

 Signatur:   Dato:  

UNDERSKRIVER 2

Navn:  

Tittel/stilling (må være styremedlem eller styresekretær):  

 

 Signatur:   Dato:  

MÅ SIGNERES AV AGENTEN

JEG, AGENTEN, SAMTYKKER I ALLE VILKÅR SOM FREMGÅR OVENFOR, OG UTSTEDER OG LEVERER DENNE 
FULLMAKTSERKLÆRINGEN SOM DOKUMENT.

•  Hvis du er individ, skal du fylle ut Avsnitt B.1. Du må signere med tilstedeværelse av et vitne. Ditt vitne må være uavhengig – han/hun kan 
ikke være din klient eller ansatt, eller medlem av din familie eller din partner. Ditt vitne må oppgi sin boligadresse 

• Hvis du er et selskap, skal du fylle ut Avsnitt B.2. Avsnitt B.2 må signeres av 2 styremedlemmer eller ett styremedlem og styresekretæren 

IG MARKETS LIMITED Akersgata 20, 0158 Oslo 
T +47 22 400 200 F 22 400 299 E kundeservice@ig.com W IG.com

http://www.ig.com
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