ESMA Risikoadvarsel
FX/CFD-er er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer
høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing.
71% av privatkunder taper penger når de handler FX/CFD-er med CM/Saxo.
Du bør vurdere om du forstår hvordan FX/CFD-er fungerer og om du har råd til å ta
den høye risikoen for å tape pengene dine.

Bruk av kontantposisjoner for marginhandel
Cosmos Markets tilbyr handel med alle produkter fra en enkelt kryssikringskonto hvor
du kan bruke en del av investeringen til kontantprodukter, inkludert aksjer, ETF-er og
som sikkerhet for handel med marginprodukter som valuta .
Du kan velge om du vil bruke sikkerhet fra handel med kontantprodukter for
marginhandel der du kan:
1. Fortsette å bruke sikkerhet fra kontantprodukter til marginalhandel
Fortsette å bruke sikkerhet fra kontantprodukter til marginprodukter. Dette er
gjeldende standardoppsett, og i dette tilfellet skal du ikke gjøre noe.
2. Ikke tillate sikkerhet fra kontantprodukter i marginhandel
Slutte å bruke kontantprodukter som marginsikkerhet:
1.
2.
3.
4.

Gå til kontooversikten.
Velg kontoen.
Klikk på i-ikonet.
Sett Bruk kontantposisjoner for marginhandel til Nei.

3. Bruke en atskilt konto for kontantpapirer
Vi kan dessuten tilby deg en egen konto hvor du kan holde kontanter og/eller
spesifikke kontantpapirer atskilt, og dermed også utelukke at deler av dine samlede
midler blir brukt som sikkerhet for handelsmarginprodukter.
Slik forespør du om en egen konto for verdipapirer:
1. Gå til Konto > Annet > Kontakt support*.
2. Velg Forespørsel om atskilt konto uten giring (aksjer, obligasjoner, fondsbevis)
.
3. Klikk på Send.
Vær oppmerksom på at vi ikke kan overføre eksisterende verdipapirer til den nye
kontoen.

ESMA Risk Warning
FX/CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly
due to leverage.
71% of retail investor accounts lose money when trading FX/CFDs with
CM/Saxo.
You should consider whether you understand how FX/CFDs work and whether you
can afford to take the high risk of losing your money.

Use of cash positions for margin trading
Cosmos Markets offers trading of products from a single, cross-collateralized account
where you can use part of your investment in cash products including stocks, ETFs
as collateral for trading margin products such as Forex.
You have a choice as to whether you want to use collateral from trading cash
products for margin trading where you can:
1. Continue to use collateral from cash products for margin trading
Continue to use collateral from cash products for margin products. This is the current
default setup and in this case you should do nothing.
2. Do not allow collateral from cash products for margin trading
To stop using cash products as margin collateral:
1.
2.
3.
4.

Go to the Account Summary*.
Select the account.
Click the i icon.
Set Use cash positions for margin trading to No.

3. Use a segregated account for cash securities
We can furthermore offer you a separate account where you can keep cash and/or
specific cash securities segregated, and thereby also exclude part of your total funds
from being used as collateral for trading margin products.
To request a separate account for securities:
1. Go to Account › Other › Contact support*.
2. Select Segregated no leverage account (stocks, bonds, mutual funds) request.
3. Click Submit.
Note that we cannot transfer existing securities to the new account.

