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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR INTRADAGSLIMIT

Utöver vad som gäller för kredit enligt Kreditavtal, Ramavtal för värdepapperslån samt 
Handels- och depå-/kontoavtal, med tillhörande villkor och bestämmelser, gäller följan-
de för att använda tjänsten intradagslimit hos Avanza Bank AB (”Avanza”).
 Säkerhetsmarginalen för aktier halveras under dagen. Detta innebär att Avanzas 
ordinarie belåningsvärden på 80, 60 och 40 % höjs till 90, 80 och 70 % under den tid 
Stockholmsbörsen är öppen. Aktier med 0 % i belåningsvärde kvarstår på 0 % under 
dagen. Vidare minskar säkerhetskravet vid blankning från 130 och 150 till 114 % samt 
133 %. 
 Den av kund erhållna kreditlimiten multipliceras med 2,25 under dagen. Efter 
Stockholmsbörsens stängning återgår limit och säkerhetsmarginaler till utgångsläget. 
Det åligger kunden själv att tillse att överbelåning/säkerhetsbrist inte vid någon tidpunkt 
uppkommer. Om överbelåning/säkerhetsbrist ändå skulle uppkomma är kunden skyldig 
att omedelbart och utan anmodan reglera denna genom en försäljning alternativt ett 
återköp av aktier. Avanza Bank AB har rätt att när som helst gå in och reglera eventuell 
överbelåning/säkerhetsbrist utan att föregående kontakt tas med kunden. 
 Vid Stockholmsbörsens stängning ansvarar kunden för att depån uppfyller de ordi-
narie säkerhetsmarginalerna. Detta innebär vid belåning att depåns negativa saldo mås-
te understiga Avanzas ordinarie belåningsvärden på 80, 60 och 40%. Vid genomförd 
blankning måste säkerheter i form av positivt saldo och/eller belåningsvärde överstiga 
Avanzas ordinarie säkerhetskrav på 130 och 150%. För de fall kunden misslyckas med 
att uppfylla de ordinarie säkerhetsmarginalerna har Avanza rätt att utföra de åtgärder 
som krävs för att ta bort överbelåning/säkerhetsbrist. Detta kan även ske kvällstid på 
annan marknadsplats än i Stockholm. 
 Tjänsten intradagslimit enligt dessa Allmänna bestämmelser för intradagslimit gäl-
ler tills vidare. Avanza förbehåller sig dock rätten att inte erbjuda tjänsten under dagar då 
volatiliteten bedöms vara för hög. 
 Vidare förbehåller sig Avanza rätten att med omedelbar verkan säga upp intradags-

limiten, om kunden enligt Avanza inte följer ovan angivna regler eller Avanzas övriga vid 
var tid gällande villkor och bestämmelser samt om Avanza beslutar att upphöra med att 
tillhandahålla tjänsten som sådan.   

VIKTIGT OM RISKER MED INTRADAGSLIMIT
Vid utnyttjande av belåning och särskilt vid intradagslimit är det viktigt att du som kund 
bevakar kursutvecklingen, så att du kan agera snabbt vid fallande kurser. I en fallande 
marknad är det viktigt att du kan bedöma din ekonomiska situation och därmed också 
undvika större förluster än vad du anser dig kunna bära. Det är inte tillåtet att vara över-
belånad, vilket du är om belåningsvärdet inte längre täcker utnyttjad kredit.
 Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade 
pengar kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att du får till-
baka det investerade kapitalet.

ÄNDRING AV DESSA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Ändring av dessa bestämmelser ska ha verkan gentemot kunden från och med tret-
tionde kalenderdagen efter det att Avanza i elektroniskt meddelande till kunden eller i 
vanligt brev till kunden avsänt meddelande om ändringen. Om kunden inte godtar änd-
ringen har kunden rätt att inom nämnda tid säga upp detta avtal.


