
CMC MARKETS CHART FORUM ANVÄNDARVILLKOR  
 
Ord med stor begynnelsebokstav ska ha den betydelse som anges i dessa Villkor. Välkommen 
till CMC Markets Chart Forum “Chart Forum”. Villkoren nedan “Villkoren” och våra 
riktlinjer för Chart Forum “Forumriktlinjer” reglerar ditt användande av Chart Forum. 
Vänligen läs båda dokumenten noggrant innan du går vidare. En kopia på dessa Villkor och 
Forumriktlinjerna finns på vår hemsida på 
http://www.cmcmarkets.se/sv/villkor/allmant/chart-forum.  
 
Forumriktlinjerna finns även tillgängliga direkt i Chart Forumet. Genom att använda Chart 
Forum godkänner du dessa Villkor och Forumriktlinjer. Om du inte accepterar dessa Villkor 
och Forumriktlinjer kommer du inte att kunna använda Chart Forum.  
 
Vi kan ändra dessa Villkor och/eller våra Forumriktlinjer när som helst, och de villkor 
och/eller Forumriktlinjer som är gällande vid var tidpunkt kommer att vara bindande för dig. 
Du bör ta del av dem varje gång du besöker Chart Forum och skriva ut en kopia av dessa 
Villkor och Forumriktlinjerna för framtida referens. Vi använder olika legala termer och 
begrepp för olika produkter och tjänster. Dessa Villkor är endast tillämpliga på ditt 
användande av Chart Forum. Om det uppstår en konflikt mellan dessa Villkor eller någon 
annan term eller begrepp i relation till ditt användande av Chart Forum skall dessa Villkor ha 
företräde. I relation till CMC Markets övriga produkter eller tjänster ska de termer och 
begrepp som är relevanta för dessa produkter eller tjänster ha företräde.  

1. Om oss  

1.1 Chart Forum drivs av CMC Markets UK Plc (“CMC”) som är ett publikt bolag registrerat 
i England och Wales med organisationsnummer 02448409 och registrerad adress på 133 
Houndsditch, London EC3A 7BX, United Kingdom ("vi", "oss", "vår"). Vi är auktoriserade 
av och står under tillsyn av Financial Conduct Authority (“FCA”) med FCA-referensnummer 
173730. Vårt VAT-nummer är GB 849175783. Du kan kontakta oss på denna e-postadress: 
kundservice@cmcmarkets.se. 

2. Användande av Chart Forum  

2.1 Du får enbart ta del av och använda innehåll (“Innehåll”) tillgängligt på Chart Forum för 
personligt bruk och inte användas i näringsverksamhet eller för kommersiella ändamål. 
INLÄGG OCH KOMMENTARER PÅ CHART FORUM MÅSTE VARA PÅ ENGELSKA, 
I ANNAT FALL KOMMER DE ATT RADERAS.  

2.2 Så länge inte något annat framgår av dessa Villkor är det inte tillåtet att (varken direkt 
eller indirekt) kopiera, ladda ner, lagra, göra tillgängligt, distribuera, sälja eller erbjuda att 
sälja någon del av Innehållet eller skapa databaser eller publikationer av något slag. Om du 
behöver ytterligare information om tillåten användning eller en licens för att kopiera eller 
publicera någon del av Chart Forum eller av Innehållet, vänligen kontakta oss på 
kundservice@cmcmarkets.se.  

2.3 Du får inte: (a) använda Chart Forum för kommersiella ändamål eller i näringsverksamhet; 
(b) missbruka någon funktion eller funktionalitet i Chart Forum som att göra skadliga 
rapporter om oss eller användare och/eller Innehållet; (c) göra något för att eller som 
sannolikt kommer att påverka, störa eller orsaka skada eller oro för någon användare av Chart 



Forum eller nätverket; eller (d) göra eller orsaka intrång i någon immateriell rättighet eller 
andra rättigheter för tredje part.  

2.4 I händelse av att vi agerande i god tro anser att du har brutit mot någon av 
bestämmelserna i avsnitt 2.3. ovan, förbehåller vi oss rätten att vidta de åtgärder som vi anser 
nödvändiga eller lämpliga inklusive, utan begränsning av, upphävande och uppsägning av din 
tillgång till Chart Forum, eller vidtagande av rättsliga åtgärder när så är lämpligt. 

3. Registrering  

3.1 För att få tillgång till Chart Forum måste du: (a) vara innehavare av ett CMC demokonto 
eller vara en kund till CMC och inneha ett CMC Livekonto; (b) vara minst 18 år eller äldre: 
(c) ha befogenhet att ingå bindande avtal; (d) inte vara förhindrad att använda Chart Forum 
på grund av tillämpliga lagar; och (e) följa alla krav som ställs av oss vid var tid.  

3.2 Om du är en demokontoanvändare kommer du endast att ha läsbehörighet (“read only”) i 
Chart Forum. Du måste vara en CMC-kund med ett livekonto ifall du vill delta och bidra till 
Chart Forum.  

3.3 Vid registreringen av ditt konto kan vi komma att kräva att du aktiverar ditt 
användarkonto (“Kontot”) genom att skicka dig ett bekräftelsemeddelande per e-post. Vi 
förbehåller oss rätten att vid var tid och enligt vår egen bedömning godkänna eller avvisa din 
kontoansökan.  

3.4 Du måste alltid hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt och hantera dem på ett 
säkert sätt. Du får inte ha fler än ett Konto åt gången. Vi har rätt att avbryta och/eller avsluta 
din tillgång till och användning av Chart Forum om vi har anledning att tro att du har skapat 
fler än ett Konto.  

3.5 Du får inte: (a) uppträda som eller försöka att imitera en tredje part; (b) tillåta en tredje 
part att logga in på ditt Konto; (c) logga in på Chart Forum genom att använda en tredje parts 
Kontouppgifter; (d) gå in på och/eller använda en tredje parts Konto; (e) tillhandahålla falsk, 
vilseledande, felaktig eller ofullständig information till oss under kontoregistreringsprocessen 
eller när som helst när uppgifter begärs.  

3.6 Du ansvarar för all åtkomst till, användning av och åtgärder som utförs med hjälp av ditt 
Konto och vi kommer att hantera all sådan användning som om det utförts av dig. Om du har 
skälig misstanke om att en tredje part kan hå tillgång till eller använder ditt användarnamn, 
lösenord och/eller konto, måste du meddela oss detta omedelbart via e-post till 
moderation@cmcmarkets.com. 

4. Ditt Innehåll och vad vi får göra  

4.1 Vi kan efter egen bedömning, publicera eller ta bort hela eller delar av Innehåll, inklusive 
ditt namn och plats, som du skickar till oss. Då Chart Forum övervakar och tar bort Innehåll 
som innehåller svordomar och obscena ord automatiskt före publicering via ett mjukvarufilter 
kommer vi inte att övervaka, moderera, recensera eller ändra någon del av det Innehållet du 
skickar före publicering på Chart Forumet. Vi kan dock göra det efter vår egen bedömning 
efter publiceringen av sådant innehåll på Chart Forum. Det är ditt eget ansvar att se till att du 
uppfyller dessa Villkor och de Forumriktlinjer när du publicerar Innehåll på Chart Forum.  



4.2 Du behåller den upphovsrätt du kan ha till ditt Innehåll. Genom att skicka in ditt Innehåll 
till oss, ger du härmed oss en royaltyfri, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv global licens att 
använda, reproducera, ändra, anpassa, modifiera, publicera, översätta, skapa härledda verk 
från, göra tillgänglig för, kommunicera och distribuera ditt Innehåll (helt eller delvis) 
och/eller för att införliva det i andra verk oavsett form, media eller teknologi nu känd eller 
senare utvecklad. Genom att skicka in ditt Innehåll, garanterar du att du har rätt att bevilja 
licens och ger oss möjlighet att underlicensiera ditt Innehåll till andra enheter inom våra 
koncernbolag.  

4.3 I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, avstår du härmed från dina rättigheter till att 
anges som författare till och möjligheten till att invända mot nedsättande behandling av ditt 
Innehåll. I huvudsak godkänner du att vid publicering av ditt Innehåll på Chart Forum kan vi 
utan begränsning: (a) fortsätta att publicera hela eller delar av ditt Innehåll, inklusive ditt 
namn och plats, även om du ändrar dig och vill att vi ska ta bort ditt Innehåll och/eller du inte 
längre är en Kontoinnehavare; (b) ta bort ditt Innehåll, även om du inte har brutit mot dessa 
Villkor eller våra Forumriktlinjer; (c) använda hela eller delar av ditt Innehåll för att 
marknadsföra våra produkter och tjänster såsom att använda dina citat i vår marknadsföring 
och i vårt reklammaterial; eller (d) redigera ditt Innehåll som kan leda till förändringar och 
anonymiserad publicering av ditt Innehåll av oss.  

5. Ditt Innehåll och vad du inte får göra  

5.1 Du får inte skicka in Innehåll till Chart Forum som: (a) är: (i) ärekränkande, skadligt, 
hotfullt, falskt, vilseledande, stötande, kränkande, diskriminerande, trakasserande, hädiskt 
eller rasistiskt; (ii) oanständigt, obscent eller av sexuell natur; eller (iii) ett brott mot 
tystnadsplikt eller någons privatliv, (b) är eller representerar (eller innehåller en länk till 
innehåll som är eller företräder): (i) ett erbjudande att köpa eller sälja värdepapper eller 
investeringar; (ii) investeringsrådgivning eller en personlig rekommendation; (iii) en inbjudan 
eller uppmaning för en person att ägna sig åt investeringsverksamhet (vare sig genom att ta 
emot en investeringstjänst eller genom att köpa eller sälja en investering eller inte); (iv) ett 
uttalande, löfte eller prognos som du vet är vilseledande eller felaktigt eller som på ett oärligt 
sätt döljer väsentliga fakta, i vardera fall i samband med en persons rättigheter som härrör ur 
en finansiell produkt, tjänst eller överenskommelse; (v) en handling eller ett beteende som 
kan skapa ett falskt eller vilseledande intryck om marknaden eller pris eller värde för någon 
form av investering; (vi) marknadsmissbruk; (vii) kommunikation eller marknadsföring av 
felaktig användning av vår handelsplattform, enligt definitionen i våra tillämpliga villkor för 
verksamheten; eller (viii) ett brott mot andra tillämpliga lagar, regler eller bestämmelser från 
någon jurisdiktion, tillsynsmyndighet, börs eller marknadsplats. (c) skulle kunna påverka 
några aktiva rättsliga förfaranden eller brott mot domstolsbeslut som du äger kännedom om; 
(d) är sannolik att: (i) orsaka någon oro, ångest eller obehag; or (ii) uppmana till våld eller 
uppmana till hat mot folkgrupper eller religioner; (e) innebär intrång i tredje parts 
immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt och varumärken. Detta innebär i allmänhet att du 
måste äga rättigheterna i allt innehåll som du skickar till oss eller måste ha tillstånd från 
upphovsrättsinnehavare för att skicka dem (f) är tekniskt skadligt (inklusive, men utan 
begränsning till, virus, logiska bomber, trojanska hästar, maskar, skadliga komponenter, 
förvanskad data eller annan skadlig programvara, skadligt uppförande); (g) marknadsför 
produkter och tjänster; (h) utger sig för att vara en tredje part eller på annat sätt ge en 
missvisande bild (uttryckligen eller implicit) av din identitet, tillhörighet eller status 
(inklusive, men utan begränsning för att du agerar inom ramen för en näringsverksamhet, är 
en professionell utförare av finansiella tjänster eller är en konsument och huruvida du arbetar 



för oss eller någon av våra konkurrenter); (i) bryter mot dessa Villkor, vår integritets- och 
säkerhetspolicy (finns tillgänglig på http://www.cmcmarkets.se/sv/villkor/allmant/integritet-
och-sakerhet) och/eller våra Forumriktlinjer (se paragraf 11.1 för ytterligare information om 
denna policy); eller (j) uppmanar till eller lär ut beteende som är kriminellt, orsakar 
civilrättsligt ansvar, eller på annat sätt är olagligt.  

5.2 Observera att inskickande av Innehåll som bryter mot någon av de begränsningar som 
anges i dessa Villkor och våra Forumriktlinjer kan resultera i att du begår ett brott. Om så är 
fallet har vi rätt att vidta de åtgärder som vi anser lämpligt eller nödvändigt.  

5.3 Du får inte, och får inte försöka, kringgå eller hota integriteten, säkerheten eller något 
skydd som vi infört i driften av Chart Forum eller någon av våra andra produkter eller tjänster. 
Vi förbehåller oss rätten att stänga av och/eller avsluta ditt Konto hos oss om vi har anledning 
att tro att du bryter mot denna paragraf 5.3  

5.4 Du får inte återpublicera Innehåll som har tagits bort av oss. Återpublicering av sådant 
innehåll ska tas bort och vi förbehåller oss rätten att avsluta och/eller stänga av ditt Konto hos 
oss.  

5.5 Du får inte använda så kallade framesets eller tillhandahålla tillgång till Chart Forum eller 
en del av det under någon annan webbadress, inklusive men inte begränsat, till 
domänvidarebefordran och URL-omdirigering.  

5.6 Om du har några funderingar ifall att ditt innehåll kommer att bryta mot någon av 
begränsningar i dessa Villkor och/eller Forumriktlinjerna, ska du inte publicera sådant 
innehåll på den Chart Forum. 

6. Avbrytande eller avslutande av din registrering  

6.1 Vi får avbryta, avsluta eller förhindra din registrering av ett Konto om: (a) Vi har 
anledning att tro att du har brutit mot någon av bestämmelserna i dessa Villkor, 
Forumriktlinjerna eller några andra affärsvillkor som du godkänner i samband med 
tillhandahållandet av våra tjänster eller produkter; eller (b) en annan användare eller tredje 
part har rapporterat överträdelser som vi rimligen anser ha begåtts av dig.  

6.2 Vi kan även tillfälligt avbryta och/eller avsluta ditt användande av Chart Forum (inklusive 
ditt Konto): (a) när vi genomför planerat underhåll; (b) i händelse av att akut underhåll krävs; 
eller (c) när vi inte längre kan tillhandahålla tillgång till och/eller användning av Chart Forum 
oavsett orsak.  

6.3 Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig (där vi inte hindras från 
att göra det) i det fall ditt Konto har stängts av och/eller avslutas. Men du samtycker till att 
inte är skyldiga att ge dig ett sådant meddelande i förväg eller överhuvudtaget, inte heller är 
vi skyldiga att ge dig skälen för detta.  

6.4 I det fall där vi avbryter, avslutar eller förhindrar din registrering för ett Konto, får du inte 
försöka att registrera eller skicka in ditt Innehåll igen (t.ex. genom att göra detta med hjälp av 
en tredje parts namn och uppgifter) utan föregående skriftliga medgivande. Perioden för detta 
upphävande skall bestämmas av oss enligt vår egen bedömning och kommer att bero på alla 
omständigheter, inklusive händelser som ger upphov till avbrytandet eller avslutandet. Alla 



beslut vi fattar inklusive tillfällig, permanent eller förlängning av ett tillfälligt upphävande 
ska vara slutgiltigt. 

7. Ditt användande av material på Chart Forum  

7.1 Chart Forum är inte avsett för att tillhandahålla finansiella marknadsföringskampanjer, 
investeringsrådgivning eller uppmana användare att utföra finansiella transaktioner.  

7.2 När vi bidrar till Innehållet på Chart Forum kommer vi inte att ta dina personliga 
förhållanden i beaktande.  

7.3 Du måste: (a) inte behandla något av Innehållet som investeringsrådgivning (oavsett om 
det tillhandahålls av oss eller andra användare); (b) ta ansvar för alla åtgärder du vidtar eller 
beslut du fattar (eller inte fattar) baserat på Innehållet tillgängligt på Chart Forum; (c) komma 
ihåg att andra användare agerar som privatperson och inte som yrkesmän och är mycket 
osannolikt att de har några förpliktelser till dig. Många av de andra användarna kommer inte 
att vara professionella investerare, och även de som är det, kommer inte att använda Chart 
Forum i en yrkesroll. Tredje partsinnehåll inklusive stöd från andra användare bör därför inte 
behandlas som om det tillhandahålls inom ramen för näringsverksamhet eller på ett 
professionellt sätt och du bör inte förlita dig på det (d) inte förlita dog på något Innehåll när 
du fattar beslut eller avstår från att göra ett beslut eller att välja ett visst handlingsalternativ. 
Om du behöver professionell investeringsrådgivning, bör du inhämta oberoende professionell 
rådgivning från en kvalificerad rådgivare avseende alla relevanta investeringar eller frågor av 
ekonomisk, juridisk, regelverksmässig eller skatterättslig karaktär eller liknande frågor; och 
(e) komma ihåg att de produkter och tjänster vi erbjuder är hävstångsprodukter som kan 
innebära en hög risk för ditt kapital eftersom priser kan röra sig snabbt emot dig. Det är 
möjligt att förlora mer än din initiala investering och du kan komma att behöva göra 
ytterligare betalningar. Innehåll tillagt till Chart Forum av andra användare behöver inte ge en 
balanserad bild av de relevanta riskerna eller ge en fullständig och omfattande förklaring.  

7.4 Du godkänner att du är ansvarig för allt Innehåll publicerat på Chart Forum av dig eller 
någon annan som använt ditt Konto på Chart Forum.  

8. Vårt ansvar i förhållande till Chart Forum  

8.1 Även om vi kan komma att övervaka och moderera Innehållet efter vår egen bedömning 
efter publicering på Chart forum enligt punkt 4.1 ovan, har vi inte kontroll över sådant 
Innehåll. Som sådant, är allt Innehåll tillgänglig för dig som det är och enbart i 
informationssyfte och är kanske inte korrekt eller kan inte innehålla alla relevanta fakta. Vi 
avsäger oss allt vårt ansvar för Innehåll på Chart Forum. Vi rekommenderar också att du 
kontrollerar och verifierar sådant Innehåll och använder ditt eget omdöme för att fatta eller 
avstå från att fatta beslut eller att vidta ett visst handlingsalternativ.  

8.2 Om du ser något som du rimligen tror bryter mot något av dessa Villkor eller våra 
Forumriktlinjer, vänligen kontakta oss omedelbart genom att använda funktionen för att 
rapportera missbruk på Chart Forum eller skicka ett epostmeddelande till oss på 
moderation@cmcmarkets.com.  

8.3 Med undantag för ansvar för bedrägligt beteende av oss (men inte från andra användare) 
är vi inte ansvariga för: (a)några åtgärder du vidtar eller avstår från som ett resultat av att 



förlita sig på information som tillhandahålls på Chart Forum eller någon förlust eller skada 
som tillfogas dig som ett resultat av att du vidtar eller avstår från att vidta denna åtgärd 
oavsett om informationen tillhandahölls av oss eller andra tredje parter som använder Chart 
Forum. (b)alla relationer du har med tredje parter (inklusive men inte begränsad till andra 
användare, annonsörer eller förmedlare) som sker i Chart Forum; (c)alla förluster som: (i) 
inte är en förutsebar eller sannolikt resultat av ditt användande av Chart Forum; (ii) uppstår 
som ett resultat av ditt icke tillåtna användande av Chart Forum (inklusive men inte begränsat 
till dina överträdelser av dessa Villkor); eller (iii) inte orsakats av våra överträdelser av dessa 
Villkor; (d) någon: (i) förlust av affärer; (ii) förlust av vinster; (iii) förlust av intäkter; (iv) 
förlust av förväntat sparande; (v) andra förluster relaterade till din handel, näringsverksamhet 
eller yrke; eller (vi) indirekt, konsekventiella eller speciella förluster eller skador.  

8.4 Vi är delvis beroende på programvara och andra leverantör och tjänster för att driva Chart 
Forum. Samtidigt som vi kommer att övervaka Chart Forums tekniska prestanda och använda 
rimliga ansträngningar för att rätta buggar och virus, kan vi inte garantera att Chart Forum 
kommer att vara tillgänglig hela tiden, är felfritt, är fri från buggar och virus, eller att du 
kommer att kunna komma åt Chart Forum korrekt eller överhuvudtaget. Vi är inte heller 
ansvariga för någon händelse utanför vår kontroll, inklusive men inte begränsat till 
prestandan hos din eller vår ISP, webbläsare eller Internet.  

8.5 Dock kommer ingenting i dessa Villkor inverka på det ansvar som vi kan ha för dödsfall 
eller personskador till följd av vår försumlighet eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller 
begränsas enligt lag. 

9. Hålla skadelös  

9.1 Du ska härmed hålla oss skadelösa för alla förluster, skador och/eller utgifter vi eller 
något bolag inom CMC Marketskoncernen åsamkats som ett resultat av dina överträdelser 
mot dessa Villkor eller någon del av våra Forumriktlinjer. 

10. Underhåll av Chart Forum  

10.1 Vi genomför rutinmässigt underhåll av Chart Forum såsom installationer av 
uppgraderingar och åtgärdande av buggar. Vi kommer att försöka utföra sådant schemalagt 
underhåll under tider vi förväntar eller rimligen kan tro att användandet av Chart Forum är 
lägre än normalt, men vi kan inte garantera att din upplevelse av Chart Forum inte kommer 
att störas.  

10.2 Vi kan också behöva utföra akut underhåll och/eller förhindra åtkomst till servrarna 
(inklusive din åtkomst och användning av Chart Forum) där, enligt vår rimliga bedömning, vi 
anser att det är nödvändigt att göra det. Medan svar och handläggningstider är föremål för 
akut underhåll, kommer vi att arbeta för att göra din användning av och tillgång till Chart 
Forum tillgängligt igen så snart vi tror att det är säkert att göra detta. 

11. Dina personuppgifter  

11.1 Vi kommer att använda dina personuppgifter i enlighet med vår integritet- och 
säkerhetspolicy, som är en del av dessa Villkor. Vår integritet- och säkerhetspolicy kan hittas 
på vår hemsida http://www.cmcmarkets.se/sv/villkor/allmant/integritet-och-sakerhet. 



12. Villkorens giltighet  

12.1 Om någon del av eller bestämmelse i dessa Villkor befinns vara olagliga eller icke 
verkställbara, skall detta inte påverka giltigheten av någon annan del eller bestämmelse. 

13. Inget avstående  

13.1 Inget avstående av någon överträdelse av dig av någon bestämmelse i dessa Villkor ska 
anses vara ett avstående av någon senare eller annan överträdelse av denna eller någon annan 
bestämmelse, och ingen underlåtenhet att utöva, eller försening i utövandet av någon rättighet 
eller gottgörelse enligt dessa Villkor ska utgöra ett avstående. 

14. Tillämplig lag  

14.1 Dessa Villkor regleras av och ska tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales. 
Domstolarna i England och Wales skall ha exklusiv jurisdiktion över tvister som rör eller som 
följer av dessa villkor.  

 


