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FØR DU STARTER

Med dette skjemaet kan du søke om en MetaTrader 4 (MT4) konto hos oss. For å fullføre søknaden trenger du tilgang til viktig informasjon, og 
aktuelle personer må oppgi sine opplysninger og signere skjemaet. 

HVEM BØR SIGNERE?
På vegne av søker

• I tilfelle av et selskap, to av lederne 

• I tilfelle av et partnerskap, to av partnerne

HVA TRENGER DU Å VITE
Før du søker er det viktig at du leser vår MT4-guide, risikoforklaring, kundeavtale, policy for execution (ordreutførelse), policy for 
interessekonflikter og policy for personvern. Dette finner du på www.ig.com/no/profesjonell-trader og www.ig.com/no/personvern

Vær oppmerksom på følgende:

•  MT4-plattformen er levert av en tredjepart og er forskjellig fra IG-plattformen. Det er ditt eget ansvar å lese og forstå MetaTrader 4-guiden 
før du åpner en MT4-konto

•  MT4 lar deg bygge eller importere handelsstrategier for å automatisk åpne og stenge posisjoner i samsvar med de rammer som er definer 
for hver handelsstrategi (‘Automatis Trading’). Automatic Trading vil resultere i at posisjoner åpnes og stenges som følge av din valgte 
handelsstrategi uten manuell inngripen av deg. Automatic Trading og trailing stops krever internett-tilkobling; automatiske handler blir ikke 
plassert dersom datamaskinen du handler fra er skrudd av eller er uten forbindelse

• MT4 vil kun gjenkjenne midler når de faktsik er inne på din IG-konto. Vår ‘cash in transit’ er ikke tilgjengelig

• Du kan ikke plassere MT4-handler over telefon

•  Alle kontoene våre har separate marginkrav og når du overfører din margin til MT4-kontoen vil disse midlene ikke bli tatt med i betraktning 
på en annen konto

•  Du kan ikke overføre posisjoner mellom kontoer

STYREVEDTAK

Ditt styre må holde et møte og godkjenne at din bedrift åpner en MT4-konto hos oss. Vi ber deg om å bekrefte dette under ‘Sertifisert 
styrevedtak’ nedenfor. Styret må også godkjenne enkeltpersoner til å handle på bedriftens Mt4-konto (‘Autorisert part’). Den autoriserte 
parten må signere på listen for autoriserte parter på siden nederst i skjemaet.

FYLLE UT SKJEMAET

• Vennligst fyll ut alt i sin helhet og i BLOKKBOKSTAVER

• Vennligst kontakt oss på 22 400 240 dersom du har spørsmål
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SELSKAPSINFORMASJON

01 | SELSKAPSINFORMASJON 

Navn på selskap:   (‘Selskapet’)

Besøksadresse:  

 

 

       Postnummer:  

Postadresse:  

 

 

       Postnummer:  

02 | KONTAKTINFORMASJON

Telefonnummer (obligatorisk):  

E-postadresse (for MT4-kontokorrespondanse):  

03 | NÅVÆRENDE CFD-KONTOINFORMASJON

Nåværende CFD- kontonummer (obligatorisk):  

04 | IDENTIFIKASJON AV LEDER(E)

Vi må bekrefte identiteten til lederen som signerer dette skjemaet før MT4- kontoen kan åpnes. 

ENESTE LEDER/ LEDER 1:

Navn:  

Bostadsadresse:  

 

       Postnummer:  

Fødselsdato: — — / — — / — — — —

LEDER 2:

Navn:  

Bostadsadresse:  

 

       Postnummer:  

Fødselsdato: — — / — — / — — — —

Er noen av lederne konkurs eller har vært det tidligere?  Ja  Nei

Dersom svaret er ‘Ja’, vennligst forklar:  
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KUNNSKAP OG ERFARING

Loven krever at vi skal vurdere om våre tjenester er aktuelle for selskapet. Vi vil bruke informasjonen nedenfor for å gjøre denne vurderingen. 
Dersom det oppstår problemer vil vi kontakte deg for å diskutere videre fremgang.  

1. I løpet av de siste tre årene, i hvilken grad har selskapet handlet følgende?

 Aksjer og/eller obligasjoner  Jevnlig  Noen ganger  Sjelden/aldri

 Børshandlede derivater (f.eks warrants, futures eller opsjoner)  Jevnlig  Noen ganger  Sjelden/aldri

 OTC-derivater (f.eks CFD-er, binærer)  Jevnlig  Noen ganger  Sjelden/aldri

2. Hvordan har selskapet stort sett handlet disse produktene?       Egenhandel og/ eller med  Rådgivning

3.  Har personen(e) i selskapet som kommer til å utføre handelen for selskapet relevant erfaring eller    Ja  Nei 
kvalifikasjoner som kan hjelpe selskapet å forstå våre tjenester?

Hvis ‘Ja’, kryss av hva som er aktuelt:

Erfaring: Personen(e) har god kjennskap til OTC, girede derivater gjennom arbeid i finanssektoren     

Kvalifikasjoner: Personen(e) har god kjennskap til OTC, girede derivater på grunn av relevant profesjonell      
erfaring og/eller utdannelse

Valgfritt:

4.  Vennligst oppgi ytterligere informasjon om selskapets kunnskap og erfaring som vil hjelpe oss å vurdere om våre tjenester er 
hensiktsmessige for selskapet:

  

  

ERKLÆRINGER 

Jeg forstår at MT4-handelsplattformen er levert av MetaQuotes, en tredjepart som ikke er relatert til IG og at IG ikke gir noen garantier 
om MT4 eller tjenester som tilbys av MetaQuotes eller Expert Advisor. Jeg forstår at IG fraskriver seg ethvert ansvar for, og vil ikke bli holdt 
ansvarlig for eventuelle skader som selskapet kan lide, herunder tap av midler, data eller driftsavbrudd, som følge av bruk, drift, ytelse og/ 
eller feil på MT4 og/ eller feil på tjenester levert av MetaQuotes eller Expert Advisor.

Jeg forstår at IG leverer tjenester kun for egenhandel og jeg erkjenner at IG ikke har og ikke vil gi investeringsråd til selskapet i forhold til 
eventuelle handelsstrategier selskapet bygger eller importerer til MT4. 

Jeg bekrefter og godtar at jeg har lest og forstått MT4-guiden, at selskapet bruker MT4 samt MetaQuotes eller Expert Advisor-tjenester på eget 
ansvar, at selskapet forstår risikoen forbundet med Automatic Trading og at selskapets MT4-konto med IG vil være underlagt kundeavtalen. 

Jeg forstår at alle selskapets kontoer har separate marginkrav og at midler på én konto ikke vil bli tatt med i betraktning på en annen konto. 
Jeg forstår at selskapet ikke kan overføre posisjoner mellom kontoer. Jeg bekrefter at selskapet forstår risikoen forbundet med marginhandel 
gjennom CFD-er. Selskapet bekrefter og godtar samtidig at risikoforklaring og kundeavtale er gjort tilgjengelig gjennom nettsiden til IG og 
jeg bekrefter herved at jeg har lest, forstått og samtykket til å være bundet av vilkårene i disse dokumentene. Selskapet samtykker også til IGs 
policy om personvern.

Leders/partners navn:  

 Signatur:            Dato:  

Leders/partners navn:  

 Signatur:            Dato:  

I TILFELLE AV AT SELSKAPET HAR TO LEDERE SOM MÅ SIGNERE 
I TILFELLE AV ET PARTNERSKAP MÅ TO AV PARTNERNE SIGNERE
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SERTIFISERT STYREVEDTAK

Jeg (navn):   

Del av ledelsen i (selskapets navn):   (‘Selskapet’)

bekrefter at følgende vedtak ble vedtatt av styret i selskapet på et møte avholdt

Dato:  

DET BLE FATTET FØLGENDE VEDTAK:

1.  At en MetaTrader 4-konto (‘Kontoen’) åpnes hos IG Markets Limited (‘IG’) i selskapets navn med det et formål om å inngå Contracs for 
Differences (CFD-er) og eventuelle transaksjoner relatert til eller underordnet eventuelle kontrakter med MetaTrader 4 handelsplattformen. 

2.  At avtalen som inngås med IG i forbindelse med åpning av Kontoen er i et format som IG krever (‘Avtalen’) og at alle transaksjoner som 
inngås av Selskapet vil være underlagt vilkårene i Avtalen med de modifiseringer som kan medfølge.

3.  At hver og en av personene som har signert vises i listen i vedlegget (‘Autoriserte parter’) skal være og er herved enkeltvis og solidarisk 
autorisert til å signere ethvert dokument i forbindelse med åpning eller drifting av Kontoen, inkludert, (men ikke begrenset til) Avtalen og 
ethvert dokument som oppretter, forbedrer eller er relatert til tegning, belastning eller heftelse på selskapets eiendeler, samt gi muntlige 
eller skriftlige instruksjoner til IG med hensyn til Kontoen inkludert (men ikke begrenset til) instruksjoner som effektuerer eller på annen 
måte går inn i transaksjoner med eller på vegne av selskapet.

4.  At enhver transaksjon av enhver art tidligere inngått av selskapet med eller gjennom IG har vært og er ratifisert og godkjent. 

5.  At disse reglene blir kommunisert til IG og skal forbli i kraft, og at IG skal ha rett til å forholde seg til dette inntil endret regel er vedtatt, og 
kopi sertifisert av en representant i selskapet skal ha blitt mottatt av IG. 

Jeg bekrefter videre at det ikke forekommer noen grunn til at selskapet ikke skal drive denne virksomheten.

 Leders signatur:            Dato:  

VIDERE FREMGANG

1. Vennligst sjekk: 

 • at du har fullført alle deler av søknadsskjemaet

 • at alle aktuelle personer har signert skjemaet og listen for signaturer

 •  at du har lagt ved nødvendig legitimasjon, samt kopi av listen med signaturer

 Dersom du har spørsmål, vennligst kontakt oss på 22 400 240 eller kundeservice@ig.com

2. Send søknaden til:

 IG Institutional sales desk

 Cannon Bridge House

 25 Dowgate Hill

 London EC4R 2YA

 Eller send e-post til institutionalsales@ig.com

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 skjemaet

  Signer 

 Returner det til oss

http://www.ig.com
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LISTE

AUTORISERTE PERSONER:

Autoriserte inderskrifter for:   (navn på selskap)

per:   (dato)

Alle autoriserte underskrivere på din eksisterende konto(er) vil bli autorisert til å handle på denne nye kontoen. Dersom du ønsker å legge til 
autoriserte underskrivere kan du fylle ut listen nedenfor. Vær oppmerksom på at autoriserte underskrivere vil bli autorisert til å handle på alle 
kontoer i selskapets navn.    

NAVN FØDSELSDATO SIGNATUR

 Signatur:   
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