SØKNADSSKJEMA FOR PRIVATPERSONER
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 | KONTOTYPER
Jeg ønsker å søke om følgende konto(er):
Contracts for difference (CFDer)

Opsjoner

Turbowarranter     (kryss av for gjeldende konto(er))

02 | PERSONOPPLYSNINGER
Tittel: 

Adresse: 

Etternavn: 



Fornavn*: 



Fødselsdato: 



Personnummer: 



Nasjonalitet(er): 
* Fyll inn alle dine fornavn slik at opplysningene stemmer overens med hva som er angitt på ID-kortet ditt.

03 | TELEFONNUMMER
Hovednummer (obligatorisk): 

E-postadresse (obligatorisk): 

04 | ANSETTELSESINFORMASJON
Ansettelsesstatus:

Ansatt

Selvstendig

Yrke: 

Pensjonist

Arbeidsledig

Industri: 

05 | FINANSIELL INFORMASJON
Årlig inntekt
før skatt: NOK 
Hvor stammer kapitalen du ønsker å handle
hos IG Europe GmbH fra:

Omtrentlig verdi av investeringer
og oppsparte midler: NOK 

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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148759) og Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbHs Svenske kontor er registrert hos Finansinspektionen.

Side 1 av 2

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 løpet av de siste 3 årene, hvor mange ganger har du tradet følgende produkter?
Aksjer og/eller Obligasjoner

Mer enn 20 ganger

10 til 20 ganger

Mindre enn 10 ganger

Børsnoterte derivat: (ETF, warrants, futures eller opsjoner)

Mer enn 20 ganger

10 til 20 ganger

Mindre enn 10 ganger

OTC – derivater (CFD eller valuta)

Mer enn 20 ganger

10 til 20 ganger

Mindre enn 10 ganger

2. Hvordan har du vanligvis handlet disse instrumentene?

Egenhandel og/eller gjennom megler

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

Forvaltning/fond
Ja

Nei

Hvis Ja:
Yrkeserfaring: Jeg har god kjennskap til margintrading med OTC-derivat gjennom arbeid i finanssektoren
Kvalifikasjoner: Jeg har god kjennskap til margintrading med OTC-derivat på grunn av en relevant faglig
kvalifikasjon og/eller min utdanning eller relevant opplæring.

SAMTYKKE FOR MARKEDSFØRING
Jeg samtykker til at IG, eller andre selskaper under IG Group, kan informere oss om tradingidéer eller tjenester via e-post.
Ja  

Nei

Dette samtykket er gitt frivillig og kan på ethvert tidspunkt trekkes tilbake. Tilbaketrekkingen av samtykket mitt skal ikke påvirke
lovligheten til databehandlingen som har skjedd før en slik tilbaketrekking. For mer informasjon angående rettigheter til tilbaketrekking
eller hvordan vi bruker dataene dine, les Personvernerklæringen og retningslinjer for tilgang og informasjon om databehandling på
www.ig.com/no/personvern

ERKLÆRINGER
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper
penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye
risikoen for å tape penger. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. Tap kan forekomme
ekstremt raskt.
Jeg forstår instrumentene CFDer, opsjoner og turbowarranter og risikoen ved å trade. Jeg samtykker til at følgende informasjon er tilgjengelig
for meg på nettstedet: Risikoforklaring, Melding om spesifikke samtykker, Kostnader og avgifter, Policy for execution av ordre, Policy for
interessekonflikter, Klager, Dokumenter med viktig informasjon (CFD), Dokumenter med viktig informasjon (opsjoner), Dokumenter med
viktig informasjon (turbowarranter), Forbrukerinformasjon og Kundeavtale for margintrading, Kundeavtale for trading med derivater og/eller
Kundeavtale for trading med turbowarranter (om gjeldende) gjennom IGs nettsted: https://www.ig.com/no/vilkar-og-avtaler, og jeg bekrefter
at jeg har lest, forstått og godtatt å være bundet av disse dokumentene. Jeg godtar også IGs Personvernerklæring og retningslinjer for
tilgang. Til slutt bekrefter jeg at jeg er 18 år eller eldre, og at opplysningene gitt av meg i dette skjemaet er sanne og korrekte.
Signatur: 										 Dato: 
DIN ID VIL BLI VERIFISERT GJENNOM BANK-ID, DERSOM DU IKKE HAR BANK-ID MÅ DU LEGGE VED
KOPI AV PASS, FØRERKORT ELLER ID-KORT
Det kan hende vi kommer til å kontakte deg for mer informasjon/dokumentasjon.

IG EUROPE GMBH Stureplan 2, 114 35 Stockholm, Sweden
T 22 400 200 E info.no@ig.com W IG.com
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Når du har fullført søknadsskjema, vennligst:
Skriv ut dette skjemaet
Signer
Returner det til oss
Autorisert og regulert av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin») (BaFin registreringsnummer
148759) og Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbHs Svenske kontor er registrert hos Finansinspektionen.
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