
 
CMC Markets 

Chart Forum – Användarvillkor 
 

 
1 
 

Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409.  
Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 173730. 

 

 

CMC Markets (vidare omnämnt som ”vi”, ”oss”) tillhandahåller Chart Forum för att användare ska kunna dela 

personliga åsikter och diskutera relaterade ämnen utifrån olika vyer.  

Nedan angivna villkor (“Villkor”) gäller för ditt bruk av Chart Forumet (“Chart Forum”). Säkerställ att du har läst 

och förstått dessa villkor innan du börjar använda Chart Forumet. Genom att använda Chart Forumet godkänner 

du dessa Villkor. 

Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. 

Vi kan när som helst ändra dessa Villkor. Det åligger dig att hålla dig ajour med efterföljande uppdateringar av 

dessa Villkor. 

1. Användning av Chart Forum 

1.1 Du får enbart ta del av och använda innehållet (“Innehåll”) som är tillgängligt på Chart Forum för personligt 

bruk och inte i andra kommersiella ändamål. Inlägg och kommentarer (Innehåll)  på Chart Forumet måste 

vara på engelska, i annat fall förbehåller vi oss rätten att radera Innehållet.  

1.2 Såvitt inget annat framgår i dessa Villkor är det inte tillåtet att (varken direkt eller indirekt) kopiera, ladda 

ner, lagra, göra tillgängligt, distribuera, sälja eller erbjuda till försäljning någon del av Innehållet eller Chart 

Forumet.  

1.3 Du bär ansvaret för varje företagen handling eller beslut som du tar (eller som du inte företar) baserat på 

tillgängligt Innehåll på Chart Forumet. 

1.4 Du får inte:  

(a) missbruka någon funktion eller funktionalitet i Chart Forumet såsom att sprida oriktiga eller osanna 

rykten om oss eller användare och/eller Innehållet;  

(b) företa något som med sannolikhet kan komma att påverka, åstadkomma skada eller störning för någon 

användare av Chart Forumet;  

(c) göra eller orsaka intrång i någon immateriell rättighet eller i andra tredjeparts rättigheter; 

(d) förstå eller tolka någon del av Innehållet som investeringsråd (oavsett ifall detta har delats av oss eller 

av andra användare); eller 

(e) förlita dig till någon del av Innehållet som grund för ditt beslut eller företa viss åtgärd baserat på det. 

Sök råd från oberoende rådgivare om du är i tvivel. 

1.5 I händelse av att vi, enligt egen bedömning, anser att du har brutit mot någon av bestämmelserna i avsnitt 

1.3 förbehåller vi oss rättigheten att vidta de åtgärder som vi anser är nödvändiga eller lämpliga.  

1.6 Chart Forum är inte avsett för att tillhandahålla finansiella erbjudanden, investeringsrådgivning eller i övrigt 

uppmana användare att genomföra finansiella transaktioner.  

2. Registrering och Tillgång 

2.1 För att få tillgång till Chart Forumet, måste du:  

(a) vara innehavare av ett CMC Markets demo- & livekonto (omnämnt som “Konto”); och 

(b) vara minst 18 år eller äldre. 

2.2 Om du är innehavare av ett demokonto kommer du endast att ha läsbehörighet (“read only”) i Chart 

Forumet. Enbart kunder med ett livekonto kommer kunna bidra samt delta med Innehåll i Chart Forumet.  

2.3 Du ansvarar för all åtkomst till, användning av och aktiviteter som utförs med hjälp av ditt Konto och vi 

kommer att hantera all sådan användning som om det hade 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.  

3. Innehåll  

3.1 Du ansvarar för allt Innehåll som du publicerar i Chart Forum.  

3.2 Det är ditt eget ansvar att se till att du uppfyller dessa Villkor när du publicerar Innehåll. Vi kan efter egen 

bedömning, publicera eller ta bort hela eller delar av Innehåll. 

3.3 Du behåller upphovsrätten till ditt Innehåll. Genom att skicka in ditt Innehåll till oss, ger du härmed oss en 

royaltyfri, icke-tidsbegränsad, oåterkallelig, icke-exklusiv global licens att använda, reproducera, ändra, 

anpassa, modifiera, publicera, översätta, härleda, göra tillgänglig för, kommunicera och distribuera ditt 

Innehåll (helt eller delvis) och/eller infoga det till annat material oavsett form, media eller teknologi som är 

nu känd och tillgänglig eller som kan komma att utvecklas senare. Genom att skicka in ditt Innehåll, 

garanterar du att du har rätt att tillhandahålla oss licensen till ditt Innehåll som ger oss möjligheten att 

underlicensiera ditt Innehåll till andra företag i vår koncern.  

3.4 I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, avstår du härmed från dina rättigheter till att vara författare till 

Innehållet och möjligheten till att invända mot all annan användning av ditt Innehåll. 
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3.5 Du får inte skicka in Innehåll till Chart Forum som:  

(a) är (eller innehåller länk till innehåll som är):  

(i) ärekränkande, skadligt, hotfullt, falskt, vilseledande, stötande, kränkande, diskriminerande, 
trakasserande, hädiskt eller rasistiskt;   

(ii) ett brott mot tystnadsplikt eller någons privatliv;  
(b) eller utgör (eller innehåller länk till innehåll som är);  

(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 vartdera fallet 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, 
priset eller värdet 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; 

(d) innebär intrång i tredje parts immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt och varumärken; 

(e) tekniskt är skadligt (inklusive, men utan begränsning till, virus, logiska bomber, trojanska hästar, 

maskar, skadliga komponenter, förvanskad data eller annan skadlig programvara, skadligt 

uppförande); 

(f) marknadsför produkter och tjänster; 

(g) 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; och  

(h) bryter mot dessa Villkor och/eller Integritets- och säkerhetspolicyn; 

3.6 Du får inte, försöka, kringgå eller upphäva 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 reglerna i detta avsnitt.  

3.7 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.  

3.8 Om du har några funderingar och/eller misstankar om att Innehåll kommer att bryta mot någon av reglerna 

i dessa Villkor ska du i sådana fall inte publicera Innehållet på Chart Forum.  

4. Avbrytande & avslutande  

4.1 Vi kan komma att stänga av samt säga upp alternativt förhindra din Kontoansökan om:  

(a) vi har anledning till att tro att du har agerat i strid med dessa Villkor eller andra Villkor som gäller för 

våra produkter; eller  

(b) en annan användare eller tredje part har rapporterat överträdelser som vi rimligen anser ha begåtts 

av dig.  

4.2 Vi kan komma att säga upp/stänga av dig från Chart Forumet (inklusive ditt Konto):  

(a) när vi genomför planerat underhåll av systemet;  

(b) i händelse av att akut underhåll krävs; eller  

(c) när detta har  påtvingats av att vi inte längre kan förse dig med tillgång till Chart Forumet. 

4.3 Vi kommer att vidta alla rimliga ansträngningar för att meddela dig i det fall ditt Konto har stängts av och/eller 

avslutas. Men du samtycker till att vi inte är skyldiga att ge dig ett sådant meddelande i förväg eller 

överhuvudtaget, inte heller är vi skyldiga att ange skälen för detta.   

5. Våra skyldigheter - Chart Forum 

5.1 Även om vi kan komma att övervaka och moderera Innehållet efter publicering på Chart Forumet har vi inte 

kontroll över allt Innehåll. Därmed är Innehållet tillgängligt för dig enbart i informationssyfte och felaktigheter 

kan komma att förekomma.   

5.2 Vi avsäger oss allt vårt ansvar för Innehåll på Chart Forum till den grad lagstiftningen tillåter detta.    

5.3 Vi är delvis beroende av programvara och andra leverantör/tjänster för att driva Chart Forumet. Samtidigt 

som vi kommer att övervaka Chart Forumets tekniska prestanda och använda rimliga ansträngningar för att 

rätta buggar och virus, kan vi inte garantera att Chart Forum kommer att vara tillgängligt hela tiden, felfritt 

och i övrigt utan buggar och virus, alternativt att du kommer kunna använda Chart Forum korrekt eller 

överhuvudtaget. 
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6. Skadeståndsanspråk  

6.1 Du förpliktigas härmed att du kommer att hålla oss skadelösa ifrån och för alla förluster, skador och/eller 

kostnader vi eller något annat bolag inom CMC Markets gruppen åsamkats som ett resultat av dina 

överträdelser mot dessa Villkor. 

7. Dina personuppgifter  

7.1 Vi kommer att använda dina personuppgifter i enlighet med vår integritet- och säkerhetspolicy, som är en 

del av dessa Villkor. Vår integritet- och säkerhetspolicy framgår på vår hemsida: 

http://www.cmcmarkets.se/sv/villkor/allmant/integritet-och-sakerhet.  

8. Giltigheten av dessa Villkor 

8.1 Om någon del av avtalet eller någon bestämmelse i dessa Villkor blir olagligt eller icke verkställbara, skall 

detta inte påverka giltigheten av någon annan del eller bestämmelse. 

9. Avsägande av rättighet 

9.1 Felaktighet eller fördröjning av någon av parterna med att utöva någon rättighet eller gottgörelse i enighet 

med dessa Villkor eller lag skall inte tolkas som avsägande av rättigheten eller gottgörelsen och ska inte 

heller begränsa eller förhindra framtida utövandet av någon denna rättighet eller någon annan rättighet. 

Enstaka eller delvisa förverkligande av nämnda rättigheter eller gottgörelse ska inte förhindra eller begränsa 

framtida utövande.   

10. Tillämplig Lag 

10.1     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.  

http://www.cmcmarkets.se/sv/villkor/allmant/integritet-och-sakerhet

