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INTRODUCTION

1.  IG Europe GmbH, auktoriserat och under tillsyn av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht och Deutsche Bundesbank, på den 
registrerade adressen Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt, Tyskland, tillhandahåller en kontantrabatt (”rabattsystem”) i enlighet med dessa regler 
och villkor (”villkor”). 

2.  Termer som definieras i kundavtalet för handel med säkerhetskrav som reglerar ditt CFD-konto hos oss, inbegripet eventuella ändringar 
av detsamma (”kundavtal”) ska ha samma betydelse i dessa termer, såvida inte annat definieras. Inget innehåll i dessa villkor begränsar vår 
möjlighet att utöva våra rättigheter enligt kundavtalet. Om någon av bestämmelserna i dessa villkor strider mot bestämmelserna i kundavtalet 
ska kundavtalet gälla.

3.  Genom att utföra transaktioner för berättigade produkter samtycker du till att delta i rabattsystemet samt att vara bunden av dessa villkor, 
såvida du inte informerar oss om motsatsen inom 14 arbetsdagar från datumet då du mottog e-postmeddelandet med information om 
rabattsystemet eller din behörighet att erhålla en kontantrabatt.   

BEHÖRIGHET ATT DELTA I RABATTSYSTEMET  

4.  Rabattsystemet börjar gälla den 2 mars 2020 och fortgår tills vi skriftligen informerar dig (inklusive via e-post) att rabattsystemet har upphört att 
gälla. Underrättelse ska ske på förhand minst 1 (en) månad innan systemet upphör. 

5. Enbart transaktioner som uppfyller de kriterier för behörighet som anges i dessa villkor kan omfattas av en rabatt enligt rabattsystemet.

6.  En rabatt kan erhållas enbart för transaktioner för valutahandel (undantaget ”Forex Direct”-handel, DMA), index och råvaror (”berättigade 
produkter”). Vi fastställer, med rimligt utrymme för skönsmässig bedömning, till vilken kategori av berättigade produkter en transaktion 
ska klassificeras.

7.  Typer av transaktioner som inte är berättigade för rabatter fastställs av oss, med rimligt utrymme för skönsmässig bedömning, och 
kan innefatta: 

(a) transaktioner som senare annulleras, ogiltigförklaras eller upphävs (antingen av dig eller av oss),

(b) transaktioner som delas upp i två eller flera andra transaktioner,

(c) transaktioner som genereras automatiskt eller på annat sätt inte initieras av dig (eller på uppdrag av dig).

8. Om inget annat följer av punkt 9 nedan är enbart kunder 

(a) som är fysiska personer och som vi har kategoriserat som professionella kunder (enligt definition i WpHG avsnitt 67, punkt 2 och 6), 

(b) som har ett CFD-konto direkt hos oss (eller via någon av våra EU-filialer), 

(c) som har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och 

(d)  som utför transaktioner för berättigade produkter under rabattsystemets giltighetstid, berättigade att erhålla rabatter enligt detta 
rabattsystem.

9. Kunder

(a) som har öppnat ett konto hos oss efter att de introducerats av en introducing broker eller

(b) som deltar i ett skräddarsytt rabattsystem, är inte berättigade att erhålla rabatter enligt detta rabattsystem.

UPPGIFTER OM RABATTSYSTEMET

10.  När din transaktion för en berättigad produkt uppfyller villkoren i rabattsystemet och har ett samlat nominellt värde som motsvarar eller 
överstiger en rabattröskel för den berättigade produkten, innebär det att du förvärvar rabatter enligt motsvarande procentandel under den 
aktuella kalendermånaden.

11.  Rabattrösklarna uttrycks i nominellt handlat belopp i miljoner euro (EUR). Beloppet av den rabatt som betalas ut för transaktioner för 
valutahandel beräknas som en procentandel av den spread som du betalar när du öppnar eller stänger en transaktion (beroende på vad som är 
fallet). Beloppet av den rabatt som betalas ut för transaktioner för index och råvaror beräknas som en procentandel av den lägsta spread som 
erbjuds av oss för produkten i fråga, enligt uppgifterna i produktinformationen, när du öppnar eller stänger en transaktion (beroende på vad 
som är fallet). Därmed är det möjligt att den rabatt som betalas ut inte beräknas som en procentandel av den faktiska spread som du betalar. 
Information om avgifter finns i avsnittet med produktinformation på vår webbplats, som kan komma att uppdateras från tid till annan.

12.  Rabatter som ska betalas ut till dig baseras på din handel under kalendermånaden och beräknas vid eller runt klockan 21.59 (CET) på den sista 
arbetsdagen i varje kalendermånad. 
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UPPGIFTER OM RABATTSYSTEMET (FORTSATT)

13.  Rabatter beräknas och förvärvas i euro (EUR) och omvandlas till ditt kontos basvaluta baserat på den växelkurs som gäller vid slutet av den sista 
arbetsdagen i gällande kalendermånad.

14. Rabatter som du har förvärvat under en kalendermånad krediteras ditt konto på eller runt den tionde (10) dagen efterföljande månad.

15.  Vi tillåter inte att du använder rabattbelopp som du har förvärvat men som ännu inte har krediterats ditt konto till att tillgodose eventuella 
skyldigheter att betala säkerhetskrav (inklusive initialt säkerhetskrav), courtage, spread eller andra tillämpliga avgifter.

ALLMÄN INFORMATION

16.  Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella förluster som du ådrar dig genom handel i anknytning till detta rabattsystem, undantaget när sådana 
förluster uppkommer till följd av vår vårdslöshet eller avsiktliga försummelse. CFD-handel är en högriskverksamhet och det är möjligt att du 
förlorar större summor än din initiala investering.

17.  Eventuella anspråk mot oss under eller i samband med rabattsystemet måste läggas fram inom 1 (ett) år från datumet då det påstådda 
anspråket uppstod.

18.  Om i) några av dessa villkor eller de bestämmelser som återfinns i kundavtalet överträds, ii) ditt konto har upphävts eller stängts i enlighet 
med bestämmelserna i kundavtalet och/eller iii) det finns orsak att misstänka att du har agerat bedrägligt i anknytning till detta rabattsystem 
förbehåller vi rätten att, med rimligt utrymme för skönsmässig bedömning, neka eller återkalla utbetalning av hela eller delar av rabatten 
alternativt hindra försök att ta ut krediterade rabattbelopp. 

19.  Det är uteslutande vi som avgör vad som gäller enligt rabattsystemet och dessa villkor samt vid eventuella problem som uppstår av eller 
i anknytning till rabattsystemet. Vi förbehåller rätten att, med rimligt utrymme för skönsmässig bedömning, i) omedelbart upphäva hela 
rabattsystemet eller enbart din medverkan i detsamma när tvingande skäl föreligger och/eller ii) upphäva hela rabattsystemet eller enbart din 
medverkan i detsamma utan att tvingande skäl föreligger genom att informera dig skriftligen därom (inklusive via e-post) minst 1 (en) månad 
i förväg. Vi förbehåller även rätten att, med rimligt utrymme för skönsmässig bedömning, när som helst ändra eller revidera rabattsystemet 
eller delar därav, antingen i sin helhet eller enbart gällande din medverkan i detsamma. Om vi inför ändringar i dessa villkor informerar vi dig 
skriftligen (inklusive via e-post) om sådana ändringar. Eventuella ändringar av villkoren är bindande för dig, såvida du inte informerar oss om 
motsatsen inom 10 arbetsdagar från datumet då du mottog meddelandet om ändringen. Om du inte invänder inom 10 arbetsdagar kommer 
sådana ändringar att anses vara bindande för dig när de 10 arbetsdagarna har passerat, och vi ska uttryckligen uppmärksamma dig på 
denna följd i vårt meddelande. Om du invänder mot ändringen ska ändringen inte vara bindande för dig, men vi kommer då att upphäva din 
medverkan i rabattsystemet med omedelbar verkan.  

20.  Vi förbehåller rätten att, med rimligt utrymme för skönsmässig bedömning, neka till att betala ut rabatter eller kreditera ditt konto under 
rabattsystemet, och vi har inga skyldigheter enligt rabattsystemet gentemot någon person om du eller någon annan individ missbrukar syftet 
eller ändamålet med rabattsystemet.

21  Om hela eller delar av innehållet i dessa villkor vid någon tidpunkt eller på något sätt är eller blir olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart enligt 
någon jurisdiktions lagstiftning, ska sådan(a) bestämmelse(r) inte påverka eller försvaga lagenligheten, giltigheten eller genomförbarheten av 
resterande innehåll i bestämmelsen eller andra bestämmelser i dessa villkor inom jurisdiktionen i fråga. Det ska ej heller påverka lagenligheten, 
giltigheten eller genomförbarheten av resterande innehåll i bestämmelsen eller andra bestämmelser i dessa villkor enligt andra 
jurisdiktioners lagstiftning.

22.  Eventuella skatter som ska betalas för rabattbelopp som betalas ut av oss enligt dessa villkor är din ansvarsskyldighet och ska inte åläggas oss. 
Om vi fordras enligt lag att göra avdrag för skatt och å dina vägnar betala skatteskulden till relevant skattemyndighet, ska vi kreditera ditt konto 
med rabatten exklusive skatter och avgifter.

23.  Rabattsystemet ska utgöra en del av dessa villkor som om det vore definierat i sin helhet i dessa villkor. 

24.  Dessa villkor samt eventuella utomobligatoriska förpliktelser i samband med rabattsystemet ska lyda under och tolkas enligt 
Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning. Domstolarna i Frankfurt am Main, Tyskland ska ha icke-exklusiv jurisdiktion att avgöra tvister eller 
rättsliga åtgärder som uppkommer av eller i samband med dessa villkor och rabattsystemet, inklusive utomobligatoriska tvister och anspråk.
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TABELL ÖVER RABATTER 

VALUTA RABATTRÖSKLAR
(NOMINELLT HANDLAT BELOPP I 
MILJONER EURO)

RABATT
(% AV SPREAD)

Tröskel 1 50 miljoner EUR 10 %

Tröskel 2 200 miljoner EUR 15 %

Tröskel 3 300 miljoner EUR 20 %

INDEX RABATTRÖSKLAR
(NOMINELLT HANDLAT BELOPP I 
MILJONER EURO)

RABATT
(% AV SPREAD)

Tröskel 1 75 miljoner EUR 5 %

Tröskel 2 125 miljoner EUR 10 %

Tröskel 3 200 miljoner EUR 15 %

RÅVAROR RABATTRÖSKLAR
(NOMINELLT HANDLAT BELOPP I 
MILJONER EURO) 

RABATT
(% AV SPREAD)

Tröskel 1 10 miljoner EUR 5 %

Tröskel 2 25 miljoner EUR 10 %

Tröskel 3 50 miljoner EUR 15 %
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