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CMC Markets Chart Forum er opprettet for at våre brukere skal kunne dele personlige meninger og fremme 

diskusjon. 

Disse vilkårene (“Vilkår”) gjelder for Chart Forumet (“Chart Forum”) og oppsummerer det vi anser som akseptabelt 

og uakseptabelt Innhold og bruk av Chart Forum. Vennligst les disse retningslinjer nøye før du legger inn Innhold 

på Chart Forum. Ved å begynne å bruke Chart Forum godkjenner du disse Vilkårene. 

Ord og utrykk med stor forbokstav skal ha samme betydning som i Vilkårene. 

Vi kan endre Vilkårene når som helst og Vilkårene som er i kraft vil være bindende for deg. Du bør se over disse 

Vilkår for eventuelle endringer. 

1. Bruk av Chart Forum 

1.1 Innholdet (“Innhold”) tilgjengelig på Chart Forum kan brukes for privat bruk og ikke til andre kommersielle 

formål. ALLE INNSENDELSER MÅ VÆRE PÅ ENGELSK ELLERS VIL DET BLI SLETTET.   

1.2 Med mindre annet er angitt i disse Vilkårene, må du ikke (enten direkte eller indirekte) kopiere, laste ned, 

lagre, gjøre tilgjengelig, distribuere, selge eller tilby hele eller deler av Innholdet eller Chart Forumet.  

1.3 Du er ansvarlig for all aktivitet, handlinger og beslutninger som du foretar basert på tilgjengelig Innehold på 

Chart Forumet. 

1.4 Du må ikke:  

(a) misbruke noen av funksjonene i Chart Forum som f.eks. skrive ikke-hensiktsmessige kommentarer 

om oss eller brukere og/eller Innholdet;  

(b) gjøre noe som sannsynligvis vil skade, forstyrre eller forårsake skade noen personer som bruker Chart 

Forum;  

(c) krenke eller gjøre noe som kan føre til krenkelse av immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til 

noen tredjeparts; 

(d) behandle noe av Innholdet som investeringsråd (enten våre bidrag eller fra andre brukere); eller 

(e) stole på Innhold når du tar beslutninger eller avstår fra beslutninger eller til å foreta handlinger. Hvis 

du trenger profesjonelle investeringsråd, bør du innhente uavhengige profesjonelle råd fra kvalifisert 

rådgiver. 

1.5 I det tilfelle at vi med rimelighet og i god tro mener at du har overtrådt noen av bestemmelsene i punkt 1.3 

ovenfor, forbeholder vi oss retten til å agere som vi mener er hensiktsmessig eller nødvendig. 

1.6 Imidlertid må ikke Chart Forum brukes til utstedelse av finansielle kampanjer, investeringsrådgivning eller 

oppfordre andre brukere til å engasjere seg i investeringsaktivitet.  

2. Registrering og Adgang 

2.1 For å få adgang til Chart Forum, må du: 

(a) være innehaver av en CFD demokonto eller inneha en CMC livekonto; og 

(b) være minimum 18 år eller eldre. 

2.2 Hvis du er innehaver av demokonto vil du ha “read-only” tilgang til Chart Forum. Du må ha en CMC livekonto 

hvis du ønsker å delta og bidra til forumet.  

2.3 Du er ansvarlig for all adgang til, bruk av og handlinger utført ved bruk av din Konto, vi vil behandle enhver 

aktivitet eller kommunikasjon fra din Konto som er autorisert av deg og du vil være ansvarlig for slik aktivitet. 

Hvis du har grunn til å tro at en tredjepart kan ha fått tilgang til eller bruker ditt brukernavn, passord og/eller 

din Konto må du varsle oss umiddelbart.   

3. Innhold  

3.1 Du aksepterer at du er ansvarlig for alt Innhold postet av deg på Chart Forum. 

3.2 Det er ditt eget ansvar å sørge for at du overholder disse Vilkårene når du legger ut Innhold på Chart Forum. 

Vi kan imidlertid gjøre det etter eget skjønn etter publisering av slikt Innhold på Chart Forum. 

3.3 Du beholder alle opphavsrettigheter du kan ha til ditt Innhold. Ved å sende inn Innhold til oss gir du oss 

herved en royalty-fri, evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende lisens til å bruke, reprodusere, 

redigere, tilpasse, endre, modifisere, publisere, oversette, lage avledet arbeid fra, gjøre tilgjengelig, 

kommunisere og distribuere Innhold (helt eller delvis) og/eller for å innlemme det i andre arbeider i enhver 

form, media eller teknologi som er kjent eller som senere blir utviklet. Ved å sende inn ditt Innhold, 

garanterer du at du har rett til å gi oss lisensen og videre at vi kan sub-lisensiere ditt Innhold til andre foretak 

innenfor vår konsern.  

3.4 I den grad loven tillater det, gir du herved avkall på dine rettigheter til å bli identifisert som forfatteren av og 

til å protestere mot nedsettende behandling av ditt Innhold.  

3.5 Du må ikke sende inn Innhold til Chart Forum som:  

(a) er (eller inneholder en lenke til Innhold som er):  
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(i) krenkende, skadelig, truende, falsk, villende, støtende, fornærmende, diskriminerende, 
trakasserende, blasfemisk eller rasistisk; eller  

(ii) et brudd på konfidensialitet eller noens privatliv;  
(b) eller utgjør (eller inneholder lenk til innehold som er);  

(i) et tilbud om å kjøpe eller selge et verdipapir eller investering;   
(ii) investeringsråd eller personlig anbefaling;   
(iii) en invitasjon eller oppmuntring for en person til å engasjere seg i investeringsvirksomhet (enten 

ved å motta en investeringstjeneste eller ved å kjøpe eller selge en investering eller annet); 
(iv) en uttalelse, løfte eller prognose som du vet er villedende, falsk, eller ukorrekt eller som bevisst 

skjuler vesentlige fakta, i alle tilfeller i forhold til eller i forbindelse med en persons rettigheter som 
oppstår under et finansielt produkt, tjeneste eller avtale;  

(v) en handling eller handlingsforløp som kan skape et falsk eller villedende inntrykk til markedet 
eller prisen eller verdien av noen form for investering; 

(vi) markedsmisbruk;  
(vii) kommunikasjon eller oppfordring til feil bruk av vår trading plattform, som definert i våre gjeldende 

forretningsvilkår;  
(viii) et brudd på gjeldende lov, regler eller forskrifter i noen jurisdiksjon, tilsyn, markedsplass eller 

marked; 
(c) kan bli påvirket av noen aktive søksmål eller bryte noen rettskjennelse som du vet om;   

(d) krenke eller gjøre noe som kan føre til krenkelse av immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til 

noen tredjeparts; 

(e) er teknisk skadelig (inkludert og ikke begrenset til datavirus, logiske bomber, trojanske hester, 

dataormer, skadelige komponenter eller annen skadelig programvare eller skadelig data); 

(f) markedsføre produkter eller tjenester;  

(g) etterlikner en tredjepart eller på annen måte feilaktig representerer (uttrykkelig eller ved unnlatelse) 

din identitet, tilhørighet, eller status; og  

(h) er i strid med disse Vilkårene eller vår personvernspolicy 

3.6 Du må ikke og skal ikke forsøke å omgå eller skade integriteten, sikkerheten eller annen form av beskyttelse 

som vi har på plass for driften av Chart Forum eller noen av våre andre produkter og tjenester. Vi forbeholder 

oss retten til å suspendere og/eller avslutte din Konto hos oss hvis vi har grunn til å tro at du handler i strid 

med dette avsnitt 3.  

3.7 Du må ikke sende inn Innhold som tidligere har blitt fjernet av oss. Posting av slikt Innhold skal fjernes og 

vi forbeholder oss retten til å avslutte og/eller suspendere din Konto hos oss.  

3.8 Hvis du er i tvil om Innholdet ditt vil bryte noen av begrensningene i disse Vilkårene må du ikke sende 

Innholdet til Chart Forum.  

4. Suspendering eller avslutning av din registrering  

4.1 Vi kan suspendere, avslutte eller forhindre din registering av en Konto hvis:  

(a) vi har anledning til å tro at du har handlet i strid med disse Vilkårene eller andre Vilkår som gjelder for 

våre produkter; eller  

(b) en annen bruker eller tredjepart rapportert brud som vi etter eget skjønn finner har blitt foretatt av deg.  

4.2 Vi kan også suspendere og/eller avslutte ditt bruk av Chart Forum (inkludert din Konto):  

(a) når vi gjennomfører planlagt vedlikehold;  

(b) i tilfelle akutt vedlikehold er nødvendig; eller 

(c) når vi ikke er i stand til å gi deg tilgang til og/eller bruk av Chart Forum uansett grunn.   

4.3 Vi vil gjøre rimelige anstrengelser for å varsle deg hvis din Konto blir suspendert og/eller avsluttet. Men, du 

samtykker til at vi ikke er forpliktet til å gi deg et slikt varsel på forhånd. Vi er ikke heller forpliktet til å gi deg 

en grunn for avslutning/suspensjon av konto.      

5. Våre forpliktelser - Chart Forum 

5.1 Selv om vi kan overvåke og moderere etter eget skjønn Innhold etter publisering på Chart Forum har vi ikke 

kontroll over slikt Innhold. Derfor er alt tilgjengelig Innhold gjort tilgjengelig til informasjonsformål og kan 

være unøyaktig eller mangle alle relevante fakta.  

5.2 Vi utelukker enhver krav om erstatning for Innhold på Chart Forum til den utstrekning slik er mulig i henhold 

til loven.  

5.3 Vi er delvis avhengige av programvare og andre leveranser/tjenester for å operere Chart Forum. Selv om 

vi overvåker den tekniske funksjonaliteten i Chart Forum og gjør rimelige anstrengelser for å reparere feil 

og virus kan vi ikke garantere at Chart Forum vil være tilgjengelig til enhver tid, eller at den er feilfri eller at 

du vil ha fullstendig tilgang til Chart Forum til enhver tid.  

6. Erstatning  

6.1 Du må erstatte oss for eventuelle tap, skader og/eller utgifter vi eller noen CMC konsernselskaper lider eller 

påtar seg som følge av brudd på disse Vilkårene. 
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7. Personvern  

7.1 Vi vil bruke dine personopplysninger i overenstemmelse med vår personvern og sikkerhets policy som utgjør 

en del av disse Vilkårene. Vår personvern og sikkerhets policy © CMC Markets UK Plc 2017 8 er tilgjengelig 

på vår nettside http://www.cmcmarkets.no/nb/juridisk/generelt/personvern-ogsikkerhet.  

8. Gyldigheten av disse Vilkårene 

8.1 Hvis noen del eller bestemmelse i disse Vilkårene er funnet ulovlige eller ikke mulig å håndheve, skal ikke 

dette påvirke gyldigheten av noen annen del eller bestemmelse.  

9. Frafall av rettigheter 

9.1 Ingen frafallelse av eventuelle brudd begått av deg på bestemmelser i disse Vilkårene skal anses som å 

være en frafallelse av eventuelle etterfølgende eller andre brudd på denne eller andre bestemmelser. Skulle 

manglende utøvelse eller forsinkelse i utøvelse av noen rettighet eller rettsmiddel under disse Vilkårene 

forekomme utgjør ikke det noen frafallelse   

10. Gjeldende Lov og Jurisdiksjon 

10.1     Disse Vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med Loven i England og Wales. Domstolene i England            

           og Wales skal ha eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister knyttet til eller som følge av disse Vilkårene.  

http://www.cmcmarkets.no/nb/juridisk/generelt/personvern-ogsikkerhet

