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Personlig informasjon

Vennligst fyll ut alle felter. Det er et krav fra regulatoriske myndigheter at vi får denne informasjonen fra deg, og vi er ikke i stand til å åpne 
kontoen din uten.

01 | Personlige detaljer 

Fornavn:  

Etternavn:  

Personnummer:  

Adresse:  

 

 

02 | telefonnummer

Hovednummer (obligatorisk):  E-post adresse (obligatorisk):  

03 | skattestatus

Trenger vi følgende informasjon:

Hvilke/hvilket land skatter du til:  

Er du en amerikansk statsborger?        Ja  Nei

En amerikansk statsborger er definert av IRS som: En person født i US, en person født i Puerto Rico, Guam eller US Virgin Islands, en tidligere utlending som har fått amerikansk 
statsborgerskap, en person med foreldre som er amerikanske statsborgere. Se http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Foreign-Persons for ytterliggere informasjon.

Din skattebetaler ID (TIN) dersom du er en amerikansk statsborger eller  
skatter til US, UK kronkoloniene (Jersey, Guernsey, Isle of Man) eller Gibraltar.  

04 | ansettelsesinformasjon

     Ansatt  Selvstendig  Pensjonert  Arbeidsledig

Yrke:  Industri:  

05 | finansiell informasjon

Årlig inntekt før skatt: NOK  Omtrentlig verdi av investeringer og oppsparte midler: NOK  

Hvor stammer kapitalen du ønsker å handle hos IG Markets fra: 

     Jobb  Arv  Investering  Annet (Vennligst spesifiser)

Annet:  

06 | Hvordan ønsker du å motta raPPorter

Hvis du ikke opplyser oss om annet, vil vi sende rapporter per e-post. Hvis du foretrekker å motta rapporter i posten, kan du merke av   
denne boksen:

Vær oppmerksom på at det påløper en kostnad på 15 kr per. rapport som sendes i posten. 
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EN KOpi av pass, førErKOrT EllEr baNK-iD må lEggEs vED allE søKNaDEr

din kunnskaP og erfaring

Vennligst fyll ut følgende avsnitt, slik at vi kan vurdere hensiktsmessigheten av våre tjenester for deg. Vær oppmerksom på at vi ved lov er pålagt å 
gjøre denne vurderingen. Det kan være at vi ikke anser kontotypen du har valgt å være hensiktsmessig for deg. Hvis dette er tilfelle, vil vi kontakte 
deg for å forklare hvorfor.

1. I hvilken grad de siste tre årene har du handlet følgende?

 Aksjer og/eller Obligasjoner   Ofte  noen ganger  Sjelden/aldri

 Børsnoterte derivat: (ETF, warrants, futures eller opsjoner)   Ofte  noen ganger  Sjelden/aldri 

 OTC – derivater (CFD, valuta, binære opsjoner)   Ofte  noen ganger  Sjelden/aldri

2. Hvordan har du vanligvis handlet disse instrumentene?  Egenhandel og/eller gjennom megler  Forvaltning/fond

3.  Har du relevant erfaring eller kvalifikasjoner som kan hjelpe deg å forstå våre tjenester?  Ja  Nei

Hvis Ja:

Yrkeserfaring: Jeg har god kjennskap til marginhandel med OTC derivater gjennom arbeid i finanssektoren 

Kvalifikasjoner: Jeg har god kjennskap til marginhandel med OTC derivater på grunn av en relevant faglig  
kvalifikasjon og/eller min utdanning eller relevant opplæring 

erklæringer

Jeg forstår instrumentet CFD og risikoen involvert i marginhandel. 
Jeg bekrefter og godtar samtidig at følgende informasjon er gjort tilgjenglig for meg gjennom nettsiden til IG:

Risikoadvarsel, Marginhandelsavtale, sammendrag for Ordreutførelse og sammendrag av Konflikthåndteringspolicy og jeg bekrefter herved 
at jeg har lest, forstått, og samtykker til å være bundet av vilkårene i disse dokumentene. Til slutt bekrefter jeg at jeg er 18 år eller mer, og at 
opplysningene gitt av meg i dette skjemaet er sanne og korrekte.

 Signatur:            Dato:  

ig markets limited Akersgata 20, 0158 Oslo 
t +47 22 400 200 f 22 400 299 e kundeservice@ig.com W IG.com

Når du har fullført søknadsskjema, vennligst:

 Skriv ut dette skjemaet

  Signer 

 Returner det til oss

Ved å søke om en CFD konto godtar du at vi kan sende deg nyhetsbrev og markedskommunikasjon per epost. IG respekterer personvernet og 
vil kun sende informasjon vi anser som viktig. Du kan når som helst stoppe epostutsendelser fra IG ved å be om det på epost eller svare på en av 
utsendelsene med ‘unsubscribe’ i emnefeltet.

mailto:kundeservice@ig.com
http://www.ig.com
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