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DENNE BEGRENSEDE FULLMAKTSERKLÆRINGEN 

er gitt på den:       dagen i        20  

Jeg/Vi (kundens navn):   («Kunden»)

utpeker herved (navn på ombud):   («Ombudet»)

Ombudets kontonummer:  

når det gjelder IG Europe GmbHs kontonummer (sett inn  
kontonummeret for kontoen(e) som kunden ønsker å gi fullmakt til):   («Konto»)

TIL Å VÆRE KUNDENS OMBUD MED HENBLIKK PÅ FØLGENDE:

1.  I forhold til CFD-kontoer, til å inngå i, endre og avslutte 
transaksjoner med IG Europe GmbH («Selskapet») og sende, 
endre og slette ordrer av enhver type og enten de er vedlagt 
noen eksisterende åpen transaksjon på enhver konto på vegne av 
kunden eller ikke. 

2.  I forhold til CFD-kontoer, å angi, endre og slette alle 
tradingpreferanser knyttet til hver konto, for eksempel, men uten 
begrensning, aktivere stop-loss ordre og instruksjoner om rollover. 

3.  Å inngå i alle typer avtaler med selskapet på vegne av kunden  
som omfatter transaksjoner i forbindelse med hver konto, for  
eksempel, men ikke begrenset til, klikk-avtaler på nett, 
tabellbasert handel, valutaavtaler. 

4.  Å kommunisere med selskapet på vegne av kunden i forbindelse 
med klager eller tvister som kunden kan ha mot selskapet i 
forbindelse med hver konto. 

5.  Å overføre midler mellom kontoen(e) og mellom andre kontoer 
som kunden har hos selskapet. For å unngå enhver tvil, ombudet 
har ikke tillatelse til å be selskapet overføre midler utenfor 
selskapet, eller til å ta imot midler fra utenfor selskapet. 

6.  Å akseptere endringer i selskapets forretningsvilkår, inkludert 
selskapets gjeldende kundeavtale, på vegne av kunden. 

AUTORISASJONEN GITT AV KUNDEN TIL OMBUDET I FORANNEVNTE AVSNITT ER UNDERLAGT  
FØLGENDE VILKÅR:

1.  Ombudet samtykker til denne fullmaktserklæringens begrensede 
natur, slik den fremgår av forannevnte avsnitt. Ombudet samtykker 
i å ikke iverksette noen handling som ville eller kunne falle utenfor 
fullmakten som er gitt heri. 

2.  Ombudet har ikke mulighet til å delegere ytterligere fullmakter 
under denne fullmakten. All gjeldende lovgivning som kan gi 
ombudet rett til å delegere ytterligere fullmakter, er utelukket fra 
denne fullmakten. 

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

4.  Ombudet er klar over at hver av kontoene og alle transaksjoner 
som går inn på alle kontoene styres av selskapets kundeavtale 
for den type kontoer hos selskapet, og ombudet samtykker i å 
overholde og forplikte seg til selskapets kundeavtale når ombudet 
handler eller åpner transkasjoner på vegne av kunden.

5.  Selskapets aksept av denne fullmakten er avhengig av at ombudet 
åpner en konto i selskapet i personlig kapasitet og administrerer 
denne kontoen gjennom hele perioden som ombudet handler 
som representant for kunden under denne fullmakten. Ombudet 
må, for egen regning, åpne den samme typen konto hos selskapet 
som kontoen fullmakten gjelder for. Det kreves ikke at ombudet 
finansierer den personlige kontoen, eller at ombudet skal 
gjennomføre noen transaksjoner på den personlige kontoen. 

6.  Kunden gir selskapet autorisasjon til å godta alle instruksjoner  
gitt til selskapet av ombudet, enten muntlig eller skriftlig (inkludert 
via e-post), i forbindelse med kontoen. Selskapet er generelt sett 
ikke forpliktet til å forespørre kunden eller noen annen person før 
selskapet handler på slike instruksjoner. 

7.  Selskapet underretter kunden herved om at ombudet ikke er 
en ansatt, agent eller representant for selskapet og videre at 
ombudet ikke har noen fullmakt eller myndighet til å handle på 
vegne av selskapet eller forplikte selskapet på noen måte. 
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DENNE FULLMAKTEN TRER I KRAFT PÅ DATOEN FOR DEN SISTE SIGNATUREN NEDENFOR.

AUTORISASJONEN GITT AV KUNDEN TIL OMBUDET I FORANNEVNTE AVSNITT ER UNDERLAGT  
FØLGENDE VILKÅR (FORTSATTE):

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

9.  Selskapet kan gi ombudet all informasjon som selskapet 
innehar i forhold til hver konto, inkludert personlig 
informasjon som selskapet har tilgang til i forhold til kunden 
for å sikre utførelsen av denne fullmakten. Slik behandling av 
personopplysninger er tillatt i henhold til Artikkel 6 (1) (f) Generell 
databeskyttelsesforskrift (EU- forordning 679/2016). Selskapet har 
en legitim interesse av å behandle slike data som er nødvendig 
for å gjennomføre kundeforholdet med kunden. Ytterligere 
informasjon om behandling av personopplysninger er inkludert 
i selskapets Personvernerlæring som er publisert på selskapets 
nettsted, og kan oppdateres fra tid til annen. 

10.  Kunden godtar ved levering av et elektronisk eller nettbasert 
tradingsystem  til ombudet, at selskapet har rett, men er 
ikke forpliktet, til å begrense, kontrollere og/eller på annet 
vis overvåke ombudets evne til å bruke et slikt system. 
Kunden godtar at hvis selskapet velger å ikke pålegge slike 
begrensninger eller overvåkinger på ombudets trading, eller 
hvis slike begrensninger eller overvåkninger svikter av en eller 
annen grunn, vil ikke selskapet ha oversikt eller kontroll over 
instruksjoner gitt av ombudet. 

11.  Hvis kunden ønsker å oppheve eller endre denne autorisasjonen, 
må kunden gi selskapet skriftlig varsel (inkludert via e-post) om 
en slik intensjon. Et slikt varsel skal ikke være effektivt før etter at 
det er mottatt av selskapet. Kunden samtykker til at kunden vil, 
generelt sett, være bundet av alle instruksjoner gitt til selskapet 
før opphevingen/endringen trer i kraft.

12.   Selskapet, som handler etter eget rimlige forgodtbefinnende, kan 
avgjøre at det ikke lenger vil ta imot instruksjoner fra ombudet 
i forbindelse med kontoen. Hvis selskapet gjør det, må det gi 
kunden rimelig varsel. 

13.  Denne fullmakten, og enhver ikke-kontraktsmessige forpliktelse 
som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne 
fullmakten, skal være underlagt og tolkes i samsvar med lovene i 
Forbundsrepublikken Tyskland.
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AVSNITT A: FOR INDIVIDER

Ombudets navn:  

 Signatur:   Dato:  

AVSNITT B: FOR SELSKAPER

Selskapets navn:  

Navn:  

Tittel/stilling (må være styremedlem):  

 Signatur:   Dato:  

MÅ SIGNERES AV KUNDEN

JEG, KUNDEN, SAMTYKKER I DENNE FULLMAKTSERKLÆRINGEN.

•  Hvis du er individ, skal du fylle ut Avsnitt A

• Hvis du er et selskap, skal du fylle ut Avsnitt B 

Når du har fylt ut opplysningene, vennligst:

 Skriv ut dette skjemaet

 Be ombudet ditt signere

  Signer det selv

 Send det tilbake til oss
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AVSNITT A: FOR INDIVIDER

Kundens navn:  

 Signatur:   Dato:  

AVSNITT B: FOR SELSKAPER

Navn på ombudet:  

Navn:  

Tittel/stilling (må være styremedlem):  

 Signatur:   Dato:  

MÅ SIGNERES AV OMBUDET

JEG, OMBUDET, SAMTYKKER I DENNE FULLMAKTSERKLÆRINGEN.

•  Hvis du er individ, skal du fylle ut Avsnitt A

• Hvis du er et selskap, skal du fylle ut Avsnitt B

IG EUROPE GMBH Stureplan 2, 114 35 Stockholm, Sweden 
T 22 400 240 E kundeservice@ig.com W IG.com


