Kära Aﬃliates,
Vi gör en seriös insats för att rutinmässigt kontrollera dina källor för att följa
aﬃliateavtalet och tillsynsmyndighetens krav. För din bekvämlighet, granska de
vanligaste problemen, förbjudna fraser och regler relaterade till riskvarningarna.

Vi vill uppmärksamma om de uppdaterade bannerserna i Promos-sektionen - de
har ändrats för att uppfylla reglerarens krav. Många av de tidigare bannerserna får
inte längre användas. Det är väldigt viktigt att se till att de banderoller du har i dina
annonskampanjer och på dina webbplatser är de som för närvarande ﬁnns
tillgängliga i promosektionen på vår sida. Om du är i tvivel eller behöver
förtydligande, kontakta din personliga manager för att få hjälp med att kontrollera
dina källor.
Vänligen förstå att det här är en allvarlig sak. Vi kommer att vara tvungna att
avbryta partnerskap med alla medlemsförbund som inte följer dessa regler.
Förbjudna ord
• Säker
• Nybörjare
• Strategi
• Öätt
• FCA, Consob och andra regulatorer än CySEC
• Spelvillkor (satsning, insats, vinst, förlust)
Förbjudna uttryck
Vi får inte använda fraser som anger att handel är lätt och / eller lämplig för alla.
Dessa inkluderar men är inte begränsade till fraserna nedan:
• “Så enkelt som upp eller ner ” - "as simple as up or down"
• “Alla / vem som helst kan vara en handlare ” - "everyone/anyone can be a trader"
• “Enkla pengar” - "easy money"
• “1 klick 60 sekunder 85% vinst ” - " 1 click 60 seconds 85% proﬁt"
• “1 Deal 60 sekunder 90% Lönsamhet” - "1 Deal 60 Seconds 90% Proﬁtability"
• “Handel har aldrig varit så lätt” - "Trading has never been so easy"
• “Få upp till 85% avkastning var 60: e sekund ” - "Gain up to 85% return every 60 seconds"
• “Börja din karriär som en handlare just nu ” - "Start your career as a trader right now"
• “Handel har aldrig varit så spännande ” - "Trading has never been so exciting "
• “Bara 1 klick för att starta din investering” - "Just 1 click to start your investment "
• “GRATIS $ 1000 för träning! ” - "FREE $1000 for training!"
• “Binär optionsträning är enkelt ” - "Binary Options Trading is Simple"
• “Lär dig hur enkla binära optioner egentligen är ” - "Learn how simple Binary Options are"
• “Prova gratis! ” - "Try for free!"
• “Börja gratis ” - "Start for free"
• “Inget kreditkort eller telefon krävs ” - "No Credit Card or Phone Required"
• Och eventuella liknande fraser
Binära optioner är INTE lämpliga för nybörjare. De anses vara en komplex produkt,
därför bör du ta bort och aldrig göra sådana uttalanden:
"Plattformen är lämplig för proffs och nybörjare".
(The platform is suitable for professionals and beginners)
Material bör inte innehålla information om strategier som anger dem som
handelsstrategier (t ex "Martingale handelsstrategi") ("Martingale trading
strategy"), eftersom detta betraktas som investeringsrådgivning. Om du använder
information baserad på handelsstrategier, bör det kallas ett "handelsmönster" och
det måste innehålla den expanderade riskavskrivningen: "Ditt kapital kan vara i
fara. Detta material är inte investeringsrådgivning. "

Lönsamhetsprocentandelar
När det ﬁnns något omnämnande av vinst eller lönsamhet i procentandel, måste
detta alltid åtföljas av en asterisk och följande påstående: "Belopp som ska
krediteras för redovisning av en framgångsrik handel".
Riskvarningen bör vara tydlig synlig nära varje registreringslänk, med en separat
gräns runt den.
"Allmän riskvarning: De ﬁnansiella produkter som erbjuds av företaget har en hög
risknivå och kan leda till förlusten av alla dina pengar. Du borde aldrig investera
pengar som du inte har råd att förlora. "
För videoproducenter
Lägg alltid till en riskvarning längst ner som är synlig under hela videoklippets
varaktighet: RISKVARNING: DITT KAPITAL KAN VARA UNDER STOR RISK ("RISK
WARNING: YOUR CAPITAL MIGHT BE AT RISK ")
Om du spelar in en handelssession, använd aldrig ordet "strategi", ge inte
investeringsrådgivning och lägg till ytterligare en varning:
OBS! DENNA VIDEO ÄR INTE LÄMPLIG SOM INVESTERINGSRÅD.
(NOTE: THIS VIDEO IS NOT INVESTMENT ADVICE.)
Kom ihåg: IQ Option arbetar inte med aﬃliates om de inte följer de ovanstående
reglerna.

Din personliga manager är alltid redo att hjälpa dig!
Om du har några frågor om tävlingar, aktualitet av översikter och reklammaterial ,
samt sätt att öka sina intäkter, kan du alltid kontakta din manager eller skriva till
Support.
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