Nadere Informatie
Beleggingsdiensten
Profielen

Inleiding
In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de
contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan in de Cliëntovereenkomst en een
nadere toelichting bij haar diensten en overeenkomsten. Ook leest u in dit naslagwerk welke
algemene en specifieke risico’s aan beleggen verbonden zijn. Wij raden u aan kennis te nemen
van de Nadere Informatie Beleggingsdiensten en u goed voor te bereiden op het beleggen, zodat
u dit op een verantwoorde wijze kunt doen.
De Nadere Informatie Beleggingsdiensten is onderdeel van de Cliënt Overeenkomst. Woorden
die in deze Nadere Informatie Beleggingsdiensten met een hoofdletter worden geschreven
hebben de betekenis als gedefinieerd in de Cliënt Overeenkomst of als nader aangegeven in
deze Nadere Informatie Beleggingsdiensten.
Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties neemt u dan contact op met de Klantenservice van
DEGIRO. De contactgegevens en bereikbaarheid van de Klantenservice kunt u vinden op de
Website.
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De Nadere Informatie Beleggingsdiensten bestaat uit de volgende documenten:

Profielen
Per Persoonlijke Pagina kunt u aangeven volgens welk Profiel u wilt beleggen. In WebTrader kunt
u kiezen uit vijf Profielen: Custody, Basic, Active, Trader en Day Trader. Per Profiel zijn er
verschillen in risico, kosten en handelsmogelijkheden. Wij raden u aan het navolgende zeer
zorgvuldig te lezen en weloverwogen de keuze te maken voor het Profiel dat past bij uw
Persoonlijke Pagina.

1. Custody
Wanneer u kiest voor het Profiel Custody, dan kunt u gebruik maken van de beleggingsdiensten
van DEGIRO uitgezonderd de diensten Derivaten, Debet Geld en Debet Effecten.
Onder Profiel Custody houdt u dus uitsluitend long posities in Effecten. Al uw Effecten worden
daarom voor u aangehouden in SPV Long Only. Artikel 4.5 'Gebruik derden' van de Voorwaarden
Beleggingsdiensten is daarmee niet van toepassing (voor een toelichting bij deze bepaling zie het
document Beleggingsdiensten in de Nadere Informatie Beleggingsdiensten).
Daarnaast geldt dat in uitzondering op alle andere Profielen, DEGIRO Effecten die worden
aangehouden onder Profiel Custody niet Uitleent en dat dus ook artikel 9 'Uitlenen Effecten' van
de Voorwaarden Beleggingsdiensten niet van toepassing is (voor een toelichting bij deze bepaling
zie het document Beleggingsdiensten in de Nadere Informatie Beleggingsdiensten).
De Effecten die onder het Profiel Custody door SPV Long Only worden aangehouden zijn op
deze wijze beschermd tegen falen (faillissement) van DEGIRO en van de door DEGIRO gebruikte
prime brokers en custodians.
Kortom: Profiel Custody is het meest veilige Profiel dat door DEGIRO wordt aangeboden. Voor al
uw posities in Effecten geldt zowel op het niveau van DEGIRO (geen Uitlenen) als op het niveau
van de partijen bij wie DEGIRO de effecten aanhoudt (geen gebruik door derden)
vermogensscheiding. Daar staat tegenover dat onder het Profiel Custody niet kan worden
gehandeld met Debet Geld en Debet Effecten en in Derivaten en dat aan dit Profiel licht hogere
transactiekosten zijn verbonden. Zie voor de vergoedingen het document Tarieven in de Nadere
Informatie Beleggingsdiensten.
Profiel Custody is een goede keuze voor een Persoonlijke Pagina waarop beleggingen worden
aangehouden waarmee minder actief wordt gehandeld en waarbij veiligheid voorop staat. Het
Profiel Custody is daarmee bij uitstek geschikt voor (het deel van) uw beleggingen waarmee u
voor de lange termijn belegt.

2. Basic
Met het Profiel Basic kunt u gebruik maken van de beleggingsdiensten van DEGIRO maar niet
van de diensten Derivaten, Debet Geld en Debet Effecten.
Omdat onder het Profiel Basic uitsluitend long only posities in Effecten kunnen worden
aangehouden, worden alle posities aangehouden in SPV Long Only. Op deze posities is dus
artikel 4.5 'Gebruik derden' van de Voorwaarden Beleggingsdiensten niet van toepassing. Artikel
9 'Uitlenen Effecten' van de Voorwaarden Beleggingsdiensten is wel van toepassing. Zie voor een
toelichting bij deze bepalingen het document Beleggingsdiensten in de Nadere Informatie
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Beleggingsdiensten. Mede hierdoor gelden voor Profiel Basic de scherpe tarieven van DEGIRO.

Kortom: het Profiel Basic is een goede keuze voor het aanhouden van een (deel van uw)
portefeuille Effecten waarmee u actief wilt beleggen tegen scherpe tarieven, maar zonder de
risico's verbonden aan de diensten Derivaten, Debet Geld en Debet Effecten.
Wanneer u bij het openen van een Persoonlijke Pagina geen keuze maakt voor een Profiel, dan
heeft uw Persoonlijke Pagina standaard het Profiel Basic.

3. Active
Met het Profiel Active krijgt u na ondertekening van de benodigde documenten toegang tot de
beleggingsdiensten van DEGIRO inclusief de diensten Derivaten, Debet Geld en Debet Effecten.
U kunt onder dit Profiel van de diensten Debet Geld en Debet Effecten slechts in beperkte mate
gebruik maken (zie hiervoor de toelichting in het document Zekerheidswaarde, Risico en Debet
Gebruik).
Onder het Profiel Active zijn artikel 4.5 'Gebruik derden' en artikel 9 'Uitlenen Effecten' van de
Voorwaarden Beleggingsdiensten wel van toepassing. Zie voor een toelichting bij deze
bepalingen het document Beleggingsdiensten in de Nadere Informatie Beleggingsdiensten. Mede
hierdoor gelden voor Profiel Active de scherpe tarieven van DEGIRO.
Kortom: Het Profiel Active is geschikt voor het aanhouden van een (deel van uw)
beleggingsportefeuille waarmee u tegen scherpe tarieven actief wilt handelen in Effecten en/of
Derivaten en waarbij u bescheiden gebruik wilt maken van Debet Geld en/of Debet Effecten.

4. Trader
Met het Profiel Trader krijgt u toegang tot de beleggingsdiensten van DEGIRO inclusief de dienst
Derivaten en volledig gebruik van de diensten Debet Geld en Debet Effecten (zie hiervoor de
toelichting in het document Zekerheidswaarde, Risico en Debet Gebruik).
Onder het Profiel Trader zijn artikel 4.5 'Gebruik derden' en artikel 9 'Uitlenen Effecten' van de
Voorwaarden Beleggingsdiensten wel van toepassing. Zie voor een toelichting bij deze
bepalingen het document Beleggingsdiensten in de Nadere Informatie Beleggingsdiensten. Mede
hierdoor gelden voor Profiel Trader de scherpe tarieven van DEGIRO.
Kortom: Het Profiel Trader is geschikt voor (het deel van uw) beleggingen waarmee u actief en
tegen scherpe tarieven wilt handelen in Effecten en/of Derivaten en waarbij u de mogelijkheid
heeft om volledig gebruik te maken van de diensten Debet Geld en/of Debet Effecten.

5. Day Trader
Het Profiel Day Trader is een opwaardering van Profiel Trader die dagelijks gedurende bepaalde
uren actief is. Onder dit Profiel kunt u overdag, op het moment dat markten en DEGIRO open zijn,
actiever handelen. Bij het Profiel Day Trader gelden daarvoor overdag tussen 8:00 en 21:30
afwijkende normen en Limieten.
Onder het Profiel Day Trader zal overdag Risico op een andere wijze worden berekend dan onder
de andere Profielen, zodat met een gelijke Zekerheidswaarde meer kan worden gehandeld (zie
hiervoor de toelichting in het document Zekerheidswaarde, Risico en Debet Gebruik).
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Tegenover deze ruimere handelsmogelijkheden staan de volgende vereisten en beperkingen:

Dagelijks terugbrengen Risico tot niveau Profiel Trader: elke dag dient Cliënt er voor te zorgen
dat tijdig vóór het eerste van de volgende twee tijdstippen (1) een half uur vóór sluiting van de US
beurzen waarop Cliënt handelt, danwel (2) 21:30, Risico door Cliënt wordt teruggebracht tot het
niveau dat is toegestaan onder Profiel Trader. Dit is een strikt vereiste omdat er op deze wijze
voor wordt gezorgd dat het overnight risico (het risico van bewegingen die plaatsvinden op een
moment waarop noch door Cliënt, noch door DEGIRO kan worden ingegrepen) onder het Profiel
Day Trader gelijk is aan dat onder Profiel Trader.
Steeds wanneer Cliënt niet aan dit vereiste voldoet, zal de dagelijkse upgrade van Profiel Trader
naar Profiel Day Trader vervallen en zal DEGIRO aan Cliënt de boete in rekening brengen die
hiervoor geldt volgens het document Tarieven in de Nadere Informatie Beleggingsdiensten.
Intraday ingrijpen DEGIRO bij te hoog Risico: in afwijking van de regeling van de artikelen 10.11
en 10.12 van de Voorwaarden Beleggingsdiensten geldt dat op het moment dat het Risico
berekend volgens de maatstaven die gelden voor het Profiel Day Trader hoger wordt dan 125%
van de Zekerheidswaarde, DEGIRO het recht heeft om direct en zonder voorafgaande
waarschuwing in te grijpen. DEGIRO zal daarbij door het liquideren of aangaan van posities in
Financiële Instrumenten proberen het Risico van het Giraal Tegoed terug te brengen tot een
niveau waarbij Risico berekend volgens de maatstaven die gelden voor het Profiel Trader lager is
dan 90% van de Zekerheidswaarde. Indien ingrijpen door DEGIRO plaatsheeft na 17:30, dan zal
DEGIRO proberen Risico terug te brengen tot een niveau van 90% van Zekerheidswaarde
berekend volgens de maatstaven die gelden voor Profiel Trader. Voor ingrijpen door DEGIRO
gelden de tarieven vermeld in het document Tarieven in de Nadere Informatie
Beleggingsdiensten.
Ingrijpen DEGIRO aan het einde van de dag: Indien na (1) een half uur voor sluiting van de US
beurzen waarop Cliënt handelt, dan wel (2) 21:30 het Risico berekend volgens de maatstaven die
gelden voor het Profiel Trader hoger is dan 125% van de Zekerheidswaarde, dan geldt in
afwijking van de regeling van artikel 10.12 van de Voorwaarden Beleggingsdiensten dat DEGIRO
het recht heeft om direct en zonder voorafgaande waarschuwing in te grijpen en door het
liquideren of aangaan van posities in Financiële Instrumenten het risico van de Persoonlijke
Pagina te beperken. Voor ingrijpen door DEGIRO gelden de tarieven vermeld in het document
Tarieven in de Nadere Informatie Beleggingsdiensten.
Doorlopende Orders: Orders die gedurende de dag zijn ingelegd kunnen door DEGIRO een half
uur voor sluiting van de US beurzen waarop Cliënt handelt respectievelijk 21:30 worden
geschrapt.
Geldboekingen: Opdrachten van Cliënt tot het overboeken van geld naar de Tegenrekening
worden door DEGIRO steeds getoetst aan de Limieten waarbij wordt uitgegaan van Risico
berekend volgens de maatstaven van Profiel Trader.
Aanvragen en beëindigen: het aanvragen van de opwaardering naar het Profiel Day Trader is
uitsluitend mogelijk vanaf een Persoonlijke Pagina waarop Profiel Trader van toepassing is.
DEGIRO streeft er naar om binnen één Handelsdag op een aanvraag tot opwaardering tot Profiel
Day Trader te reageren. Het al dan niet toelaten van een klant tot het gebruik van Profiel Day
Trader is een discretionaire bevoegdheid van DEGIRO waarvan DEGIRO in redelijkheid gebruik
zal maken.
DEGIRO is op elk moment gerechtigd om de opwaardering van de Persoonlijke Pagina van Cliënt
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van Profiel Trader naar Profiel Day Trader ongedaan te maken, wanneer zij dit nodig acht in

verband met het handelsgedrag van Cliënt, marktbewegingen, ontwikkelingen in Wetten en
Regels of anderszins. DEGIRO zal Cliënt hiervan direct op de hoogte stellen.
Steeds wanneer Cliënt niet voldoet aan een van de voor Profiel Day Trader geldende vereisten
en er door DEGIRO wordt ingegrepen, zal de opwaardering naar Profiel Day Trader automatisch
vervallen.Cliënt kan steeds een nieuw verzoek indienen tot opwaardering naar Profiel Day Trader.
Kortom: Profiel Day Trader is bedoeld voor (dat deel van) uw beleggingen waarmee u
bovenmatig actief wenst te handelen en waarbij u gedurende de hele dag op continue basis
betrokken bent. Op de Persoonlijke Pagina waarop Profiel Day Trader van toepassing is, houdt u
nooit meer aan dan een saldo waarvan verlies van het totale bedrag voor u niet een
onoverkomelijk risico is. U bent zich er van bewust dat door het actief gebruiken van de diensten
Derivaten, Debet Geld en Debet Effecten op de Persoonlijke Pagina een negatief saldo kan
ontstaan doordat de verliezen groter kunnen zijn dan uw inleg. Hiervoor houdt u - bijvoorbeeld op
een andere Persoonlijke Pagina - een saldo in geld aan om eventuele tekorten snel aan te
kunnen zuiveren.

6. Meer dan één Persoonlijke Pagina
Bij DEGIRO kunt u meer dan één Persoonlijke Pagina openen. Op deze wijze kunt u uw risico
profiel zelf bepalen. U kunt bijvoorbeeld een groot deel van uw beleggingen waarmee u minder
actief handelt veilig aanhouden op een Persoonlijke Pagina met Profiel Custody terwijl u met een
door u gekozen bedrag actiever belegt op een scherp geprijsde Persoonlijke Pagina met bijvoorbeeld - Profiel Trader. De keuze is aan u. DEGIRO biedt de mogelijkheden.
In dit licht wil DEGIRO benadrukken dat Profielen niet meer zijn dan een hulpmiddel Het risico dat
u loopt volgt niet zozeer uit het gekozen Profiel en maar gedeeltijk uit de Financiële instrumenten
waar in u handelt, maar vooral uit de wijze waarop u handelt en van de verschillende diensten en
producten gebruik maakt. Het gebruik van Persoonlijke Pagina's met verschillende Profielen
beschermt u ook niet in geval van verlies. DEGIRO zal een tekort op de ene Persoonlijke Pagina
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aanzuiveren met saldo dat u op een andere Persoonlijke Pagina aanhoudt.

