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CMC MARKETS CHART FORUM 
 
Ord og utrykk med stor forbokstav skal ha samme betydning som i disse Vilkår.  
 
Velkommen til CMC Markets  Chart Forum (“Chart Forum”). Vilkårene under (“Vilkår”) og 
våre Chart Forum retningslinjer (“Retningslinjer”) regulerer ditt bruk av Chart Forum. 
Vennligst les begge dokumenter før du går videre. En kopi av disse Vilkår og Retningslinjer 
finnes på vår nettside http://www.cmcmarkets.co.uk/en/legal/general/chart-forum. 
Retningslinjene er også tilgjengelig på selve Chart Forumet.  
Ved bruk av Chart Forumet aksepterer du disse Vilkår og Retningslinjer. Hvis du ikke 
aksepterer disse Vilkår og/eller Retningslinjer vil du ikke kunne benytte Chart Forum.  
 
Vi kan endre disse Vilkår og/eller Retningslinjer når som helst og Vilkårene og/eller 
Retningslinjene som er i kraft vil være bindende for deg. Du bør se over disse hver gang du 
besøker Chart Forum og printe ut et eksemplar av disse Vilkår og Retningslinjer for fremtidig 
referanse. 
  
Vi har forskjellige juridiske vilkår for forskjellige produkter og tjenester. Disse Vilkår relaterer 
seg kun til din bruk av Chart Forum. Hvis det er en konflikt mellom disse Vilkår og noen av 
våre andre vilkår I relasjon til din bruk av Chart Forum er det disse Vilkår som gjelder. I 
relasjon til bruk av andre CMC Markets produkter eller tjenester er det de relevante vilkår til 
de produktene eller tjenestene som er gjeldende. 
 
1. Om oss 
 
1.1 Chart Forum drives av CMC Markets UK Plc (“CMC”), et selskap registrert i England og 
Wales med selskapsnummer 02448409 med registrert adresse 133 Houndsditch, London 
EC3A 7BX, United Kingdom ("vi", "oss", "vår"). Vi er autorisert og regulert av Financial 
Conduct Authority (“FCA”) og vårt FCA nummer er 173730. Vårt MVA nummer er GB 
849175783. Du kan kontakte oss på følgende email adresse:  
 
2. Bruk av Chart Forum 
 
2.1 Du kan kun bruke innholdet (“Innhold”) tilgjengelig på Chart Forum for privat bruk og 
ikke til kommersiell bruk. ALLE INNSENDELSER MÅ VÆRE PÅ ENGELSK ELLERS VIL 
DET BLI SLETTET. 
 
2.2 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 å selge hele eller 
deler av Innholdet eller Chart Forumet, eller laste ned eller på annen måte kopiere (enten 
direkte eller indirekte) noe Innhold til en database eller publikasjon av noe slag. Hvis du 
trenger mer informasjon om tillatt bruk eller en lisens til å kopiere eller re publisere noen del 
av Chart Forum eller noe av Innholdet, vennligst send en email til post@cmcmarkets.no 
 
2.3 Du må ikke: 
 
(a) bruke Chart Forum til kommersiell eller noen form for forretnings formål;  
 
(b) misbruke noen av funksjonene i Chart Forum som for eksempel produsere ondsinnede 
tapporter om oss eller brukere og/eller Innholdet; 
 
(c) gjøre noe som kan svekke, forstyrre eller skade eller forårsake skade eller nød til noen 
personer som bruker Chart Forum eller nettverket; eller  
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(d) krenke eller gjøre noe som kan føre til krenkelse av immaterielle rettigheter eller andre 
rettigheter til noen tredjeparts. 
 
2.4 I det tilfelle at vi med rimelighet og i god tro mener at du har overtrådt noen av 
bestemmelsene i punkt 2.3 ovenfor, forbeholder vi oss retten til å agere som vi mener er 
hensiktsmessig eller nødvendig, inkludert og uten begrensing å suspendere eller avslutte din 
tilgang til Chart Forum, eller iverksette rettslige skritt om nødvendig. 
 
3. Registrering 
 
3.1 For å få tilgang til Chart Forum, må du: 
 
(a) være innehaver av en CFD demokonto eller inneha en CMC livekonto; 
 
(b) være minimum 18 år eller eldre;  
 
(c) ha myndighet til å inngå bindende kontrakter; 
 
(d) ikke på noen måte ha noen begrensinger til å bruke Chart Forum av gjeldende lover; og 
 
(e) forholde deg til eventuelle spesifikke krav fastsatt fra oss, fra tid til annen. 
 
3.2 hvis du er demokonto innehaver vil du ha “read-only” tilgang til Chart Forum. Du må ha 
CMC livekonto hvis du ønsker å delta og bidra til forumet. 
 
3.3 Ved innsending av din brukerkonto registrering kan vi kreve at du aktiverer din 
brukerkonto (“Konto”) ved å sende deg en e-postbekreftelse. Vi forbeholder oss retten til 
enhver tid og etter eget skjønn å akseptere eller avvise din konto registrering.  
 
3.4 Du må holde sitt brukernavn og passord konfidensielt og sikkert hele tiden. Du kan ikke 
inneha mer enn en Konto av gangen. Vi har rett til å suspendere og/eller avslutte din tilgang 
og bruk av Chart Forum hvis vi har grunn til å tro at du har opprettet mer enn en Konto. 
 
3.5 Du må ikke: 
 
(a) imitere eller prøve å etterligne en tredjepart; 
 
(b) tillate en tredjepart å logge inn på din konto;  
 
(c) logge inn på Chart Forum ved å bruke en tredjeparts Konto detaljer; 
 
(d) gå inn på og/eller bruke en tredjeparts Konto; 
 
(e) gi falske, villedende, unøyaktige eller ufullstendige opplysninger til oss under 
kontoregistreingsprosessen eller i andre tilfeller når informasjon blir etterspurt. 
 
3.6 Du er ansvarlig for all tilgang til, bruk av og handlinger utført ved bruk av din Konto, og vi 
vil behandle all slik bruk som din egenbruk. 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 ved å sende e-post moderation@cmcmarkets.com 
 
4. Ditt Innhold og hva vi har lov til å gjøre 
 
4.1 Vi kan, etter eget skjønn, publisere eller fjerne hele eller deler av et Innhold, inkludert ditt 
navn og lokalisering, som du sender til oss. Selv om Chart Forum skanner og fjerner Innhold 
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som inneholder kraftuttrykk og banneord automatisk før publisering via et programvare filter 
hverken overvåker vi, moderer, gjennomgår eller redigerer vi noe av Innholdet innsendt av 
deg før publisering på Chart Forum.  Vi kan imidlertid gjøre det etter eget forgodtbefinnende 
etter publisering av slikt Innhold på Chart Forum. Det er ditt eget ansvar å sørge for at du 
overholder disse Vilkårene og Retningslinjer når du legger ut Innhold på Chart Forum. 
 
4.2 Du beholder alle opphavsrettigheter du kan ha i 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, lover du at du har rett til å gi 
denne lisensen og lar oss sub-lisensiere ditt Innhold til andre enheter innen våre 
konsernselskaper. 
 
4.3 I den grad loven tillater det, gir du herved avkall på dine moralske rettigheter til å bli 
identifisert som forfatteren av og til å protestere mot nedsettende behandling av ditt Innhold. 
I essens samtykker du til at vi ved publisering av Innholdet på Chart Forum uten begrensing 
kan: 
 
(a) fortsette publisering av hele eller deler av Innhold, inkludert ditt navn og lokalisering, selv 
om du ombestemmer deg og vil at vi skal fjerne Innhold og/eller du ikke lenger er en 
Kontoinnehaver; 
 
(b) fjerne Innhold, selv om du ikke har brutt disse Vilkårene eller våre Retningslinjer;  
 
(c) bruke hele eller deler av Innholdet for å fremme våre produkter og tjenester som for 
eksempel å bruke dine sitater i vår markedsførings og salgsfremmende materiale; eller 
 
(d) redigere Innhold som kan resultere i endring og anonymisert offentliggjøring av ditt 
Innhold av oss. 
  
5. Ditt Innhold og hva som ikke tillates 
 
5.1 Du må ikke sende inn Innhold til Chart Forum som: 
 
(a) er: 
 
(i) krenkende, skadelig, truende, falsk, villende, støtende, fornærmende, diskriminerende, 
trakasserende, blasfemisk eller rasistisk; 
       
(ii) usømmelig, uanstendig eller av seksuell karakter; eller 
       
(iii) et brudd på konfidensialitet eller noens privatliv; 
 
(b) er eller representerer (eller inneholder en lenke til Innhold som er eller representerer):  
 
(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 å engasjere seg i investeringsvirksomhet 
(enten ved å motta en investeringstjeneste eller ved å kjøpe eller selge en investering eller 
annet); 
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(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; eller 
 
(viii) et brudd på eventuelle andre gjeldende lover, 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) sannsynligvis kan: 
       
(i) påføre noen angst eller ubehag; eller 
       
(ii) oppmuntre til vold eller oppfordre til rasehat eller religiøst hat; 
 
(e) krenke noen tredjeparts immaterielle rettigheter, slik som opphavsrett og varemerker. 
Dette betyr som regel at du må eie rettighetene i alt Innhold som du sender til oss eller må 
innhente tillatelse fra rettighetshaveren til å sende det; 
 
(f) er teknisk skadelig (inkludert og ikke begrenset til datavirus, logiske bomber, trojanske 
hester, ormer, skadelige komponenter eller annen skadelig programvare, skadelig data eller 
adferd); 
 
(g) markedsføre et produkt eller tjeneste; 
 
(h) etterlikner en tredjepart eller på annen måte feilaktig representerer (uttrykkelig eller ved 
unnlatelse) din identitet, tilhørighet, eller status (inkludert, men ikke begrenset til om du 
handler på vegne av et selskap, en tilbyder av finansielle tjenester eller om du er forbruker 
og om du jobber for oss eller noen av våre konkurrenter); 
 
(i) er i strid med disse Vilkårene, vår personvern og sikkerhets policy (tilgjengelig på 
http://www.cmcmarkets.no/nb/juridisk/generelt/personvern-og-sikkerhet og/eller våre 
Retningslinjer (for mer informasjon om våre personvern og sikkerhets policy se punkt 11.1.); 
eller 
 
(j) oppfordrer til eller lærer bort atferd som er straffbart, gir opphav til sivilrettslig ansvar, eller 
som på annen måte er ulovlig. 
 
5.2 Vær oppmerksom på at dersom du sender inn Innhold i strid med noen av de 
restriksjonene fastsatt i Vilkårene og våre Retningslinjer kan resultere i at du begår en 
straffbar handling. I dette tilfellet, er vi berettiget til å foreta tiltak vi finner hensiktsmessig 
eller nødvendig.  
 
5.3 Du må ikke og skal ikke forsøke å omgå eller true integriteten, sikkerheten eller noen 
form for forsvar som vi har satt på plass til driften av Chart Forum eller noen av våre andre 
produkter og tjenester. Vi forbeholder oss retten til å suspender og/eller avslutte din Konto 
hos oss hvis vi har grunn til å tro at du handler i strid med dette punkt 5.3. 

http://www.cmcmarkets.no/nb/juridisk/generelt/personvern-og-sikkerhet
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5.4 Du må ikke sende inn Innhold som tidligere har blitt fjernet av oss. Innlevering av slikt 
Innhold skal fjernes og vi forbeholder oss retten til å avslutte og/eller suspendere din Konto 
hos oss.  
 
5.5 Du må ikke bruke rammesett eller gi tilgang til Chart Forum eller deler av det under noen 
en annen URL, inkludert, men ikke begrenset til videresending av domene eller redigering av 
URL. 
 
5.6 Hvis du er i tvil om Innholdet ditt vil bryte noen av begrensningene i disse Vilkårene 
og/eller Retningslinjer så må du ikke sende Innholdet til Chart Forum. 
 
6. Suspendering eller avslutning av din registrering 
 
6.1 Vi kan suspendere, avslutte eller forhindre din registering av en Konto hvis:  
 
(a) Vi har grunn til å tro at du har brutt noen av bestemmelsene i disse Vilkårene, 
Retningslinjer eller noen av forretningsvilkårene du har inngått med oss i forbindelse med 
våre tjenester eller produkter; eller 
 
(b) en annen bruker eller en tredjepart har rapportert misbruk som vi med rimelighet anser å 
ha blitt begått av deg. 
 
6.2 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 av hvilken som 
helst grunn. 
 
6.3 Vi vil gjøre rimelige anstrengelser for å varsle deg (om vi ikke er forhindret fra å gjøre 
det) hvis din Konto blir suspendert og/eller avsluttet. Men, du samtykker i at vi ikke er 
forpliktet til å gi deg slikt varsel på forhånd eller i det hele tatt. Vi er heller ikke forpliktet til å 
gi deg en grunn for dette. 
 
6.4 Hvis vi suspenderer, avslutter eller forhindrer din registrering av en Konto må du ikke 
forsøke p registrer på nytt eller sende Innhold på nytt (for eksempel ved å registrere deg via 
en tredjeparts navn og detaljer) uten vår skriftlige tillatelse. Suspensjonsperioden skal 
bestemmes av oss etter eget skjønn, og vil avhenge av alle omstendigheter inkludert 
hendelser som gir opphav til suspensjon. Enhver avgjørelse vi tar, inkludert midlertidig, 
permanent eller forlenget suspensjon vil være endelig. 
 
7. Ditt bruk av materiale på Chart Forum 
 
7.1 Chart Forum er ikke beregnet for utsendelse av finansielle kampanjer, 
investeringsrådgivning eller til å oppmuntre brukere til å delta i investeringsaktivitet. 
 
7.2 Der vi bidrar med Innhold til Chart Forum har vi ikke tatt hensyn til din situasjon eller 
behov. 
 
7.3 Du må: 
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(a) ikke behandle noe av Innholdet som investeringsråd (enten våre bidrag eller fra andre 
brukere);  
 
(b) ta ansvar fra eventuelle handlinger eller beslutninger du tar (eller ikke tar) basert på 
Innhold som er tilgjengelig på Chart Forum;  
 
(c) huske at andre brukere opptrer i form av egen kapasitet og ikke som fagpersoner og det 
er svært lite sannsynlig at de har noen forpliktelser overfor deg. Mange av de andre 
brukerne vil ikke være profesjonelle investorer og selv om de er det skal de ikke bruke Chart 
Forum i profesjonell sammenheng. Alt tredjeparts Innhold, inkludert det som er bidratt med 
fra andre brukere bør derfor ikke behandles som noe som bidras med profesjonelt eller i 
forretningshensyn og du bør ikke stole på det; 
 
(d) ikke stole på noe Innhold i forbindelse med å ta eller avstå fra å ta en avgjørelse eller til å 
gjøre noen bestemt handling. Hvis du trenger profesjonelt investeringsråd, bør du innhente 
uavhengige profesjonelle råd fra kvalifisert rådgiver på alle relevante investerings, 
økonomiske, juridiske, regulatoriske, skattemessige eller liknende saker; og 
 
(e) huske på at produktene og tjenestene som vi tilbyr er marginbaserte produkter og 
innebærer en høy risiko for din kapital og prisene kan raskt bevege seg mot deg. Det er 
mulig å tape mer enn opprinnelig investering og du kan bli pålagt å foreta ytterligere 
innbetalinger. Innhold som er lagt på Chart Forum av andre brukere gir ikke nødvendigvis en 
balansert indikasjon av relevante risiki eller fulle og omfattende forklaringer. 
 
7.4 Du aksepterer at du er ansvarlig for alt Innhold postet av deg eller andre som bruker din 
Konto på Chart Forum. 
 
8. Vårt ansvar i forhold til Chart Forum 
 
8.1 Selv om vi kan overvåke og moderere Innhold etter eget forgodtbefinnende etter 
publisering på Chart Forum i henhold til punkt 4.1 ovenfor, har vi ikke kontroll over slikt 
Innhold. Derfor er alt Innhold gjort tilgjengelig for deg “as is” for informasjonsformål og kan 
være unøyaktig eller kan mangle alle relevante fakta. Vi utelukker alt vårt erstatningsansvar 
for Innhold på Chart Forum. Vi anbefaler også at du sjekker og kontrollerer slikt Innhold og 
bruker din egen dømmekraft i å ta eller avstå fra å ta en avgjørelse eller til å ta en bestemt 
handling. 
 
8.2 Hvis du ser noe som du med rimelighet mener bryter noen av disse Vilkårene eller våre 
Retningslinjer, vennligst kontakt oss umiddelbart ved å bruke misbruks funksjonen i Chart 
Forum eller ved å sende oss en epost på mailto:moderation@cmcmarkets.com 
 
8.3 Med unntak av ansvar for uriktig informasjon fra oss (men ikke andre brukere) er vi ikke 
ansvarlige for: 
 
(a) noen handling du tar eller avstår fra å ta som et resultat av informasjonen på Chart 
Forum eller for noe tap eller skade påført deg som et resultat av at denne handlingen 
uansett om denne informasjonen er gitt fra oss eller andre tredjeparter som bruker Chart 
Forum; 
 
(b) noen kontakt du har med tredjeparter (inkludert, men ikke begrenset til andre brukere 
eller annonsører) som finner sted i Chart Forum;  
 
(c) noe tap som:  
 
(i) ikke er et påregnelig eller sannsynlig resultat av din bruk av Chart Forum;  

mailto:moderation@cmcmarkets.com
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(ii) oppstår som et resultat av din uautoriserte bruk av Chart Forum (inkludert og uten 
begrensing eventuelle brudd på disse Vilkårene); eller  
 
(iii) ikke ble forårsaket av vårt brudd på disse Vilkårene; 
 
(d) noe:  
 
(i)  tap av forretninger;  
 
(ii) tap av gevinster;  
 
(iii) tap av inntekt;  
 
(iv) tap av forventede besparelser;  
 
(v) andre tap i forbindelse med din handel, virksomhet eller yrke; eller 
 
(vi) indirekte, avledede eller spesielle tap eller skade. 
 
8.4 Vi er delvis avhengige av programvare og andre leveranser og 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 viruser 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. Vi er heller ikke ansvarlig for noen hendelser utenfor vår kontroll, 
inkludert, men ikke begrenset til ytelsen til din nettleverandør, nettleser eller internett. 
 
8.5 Men, ingenting i disse Vilkårene påvirker noe ansvar vi har for død eller personskade 
som følge av vår uaktsomhet eller noe annet ansvar som ikke kan fraskrives eller begrenses 
ved lov.  
 
9. Erstatning 
 
9.1 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 eller noen del 
av våre Retningslinjer 
 
10. Vedlikehold av Chart Forum 
 
10.1 Vi utfører rutinemessig vedlikehold og generell diagnostikk av Chart Forum som 
installering av oppdateringer og reparerer feil. Vi vil prøve å utføre slikt vedlikehold til tider 
når vi forventer at online bruk av Chart Forum er lavere enn normalt, men vi kan ikke 
garantere at din bruk av Chart Forum ikke vil bli forstyrret. 
 
10.2 Vi kan også måtte utføre akutt vedlikehold og/eller suspendere tilgang til servere 
(inkludert din tilgang til og bruk av Chart Forum) der vi etter rimelig skjønn ser behovet for å 
gjøre det. All respons og behandlingstid er avhengig av det akutte vedlikeholdet, men vi vil 
gjøre vårt beste for at din tilgang til og bruk av Chart Forum vil være tilgjengelig så snart vi 
mener det er trygt. 
 
11. Din personlige informasjon 
 
11.1 Vi bruker din personlige informasjon i overenstemmelse med vår personvern og 
sikkerhets policy som utgjør en del av disse Vilkårene. Vår personvern og sikkerhets policy 
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er tilgjengelig på vår nettside http://www.cmcmarkets.no/nb/juridisk/generelt/personvern-og-
sikkerhet 
 
12. Gyldigheten av disse Vilkårene 
 
12.1 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. 
 
13. Ingen frafallelse 
 
13.1 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.  
 
14. Gjeldende Lov og Jurisdiksjon 
 
14.1 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-og-sikkerhet
http://www.cmcmarkets.no/nb/juridisk/generelt/personvern-og-sikkerhet

