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পেমে র শতাবলী
19.01.2018 থেক বধ
এই শতাবলী িল (এত ারা “শতাবলী“ নােম অিভিহত) েযাজ হয় য কােনা হ া র িলর ে যা Admiral Markets Pty Ltd (এত ারা
“Admiral Markets“ নােম অিভিহত) -এর ােয় গণ কের থােক Admiral Markets -এর সােথ খালা ােয় েদর অ াকাউে অথ জমা
করার অথবা অথ তু েল নওয়ার উে েশ (এত ারা “ পেম ” নােম অিভিহত)।
Admiral Markets-এর কােছ পেমে র জন একিট অনুেরাধ জমা করার পের, িতিট ােয় েক িনি ত করেত হেব য তারা এই শতাবলী
পেড়েছ, বুেঝেছ এবং এই শতাবলী ারা পিরচািলত হেত স ত হে , সই পেম
ি য়ার ে যা তারা ডারস েম িনবাচন কেরেছ। য
িবষয় িল এই শতাবলীেত অ ভু হেব না, স িলর ে Admiral Markets Pty Ltd-এর সাধারণ অ াকাউে র শতাবলী েযাজ হেব।
1. পেম

িল

1.1 The client may submit Payment requests at any time and Admiral Markets will accept it, provided
that the client is compliant, at all times, with both the general Account Terms as well as the Payment
Terms of Admiral Markets. Please note that Admiral Markets shall not accept nor process Payments
directed to or originating from accounts belonging to someone other (third person) than the client.
1.2 টাকা তালার ে , Admiral Markets তােদর অিধকার সংরি ত রাখেছ য, তারা ােয় ারা াথিমক অথবা আেগর কােনা পেম র
ে ব ব ত একই ব াংক বা মধ বতী ব াংক এবং একই অ াকাউ থেক উ ূ ত অনুেরাধ কাযকরী করেব, তােত ােয় যাই টাকা তালার প িত
বেছ িনন না কন বা পছ ক ন না কন।
1.3 Admiral Markets এই অিধকার সংরি ত রাখেছ য তারা পেম কাযকরী করা িগত রাখেত পাের এবং য কােনা সমেয় অিতির
নিথর অনুেরাধ জানােত পাের, হয় পেমে র উ স পরী া করেত অথবা Admiral Markets যিদ সইমেতা েয়াজনীয় মেন কের।
2. অিতির

পেম

িববরণ িল

2.1 পেমে র ে আরও িনিদ িববরণ ( যমন পেমে র সীমা, সমযসীমা ইত ািদ) দিশত হেব ডারস েম, পেম অনুেরাধ জমা করার
পের, অন িদেক িতিট ােয় স ূ ণভােব দায় হেবন সই কার িববরণ মাথায় রাখেত, কােনা পেম অনুেরাধ করার আেগ।
3.

িটপূণ অথবা ভুল পেম

অনুেরাধ িল

3.1 ােয় েক উ সািহত করা হয় যােত তারা পেম অনুেরােধ ভু ল- িট িল পরী া কেরন। তবুও যিদ ােয় কােনা িটপূণ বা ভু ল পেমে র
অনুেরাধ কের থােকন, Admiral Markets -এর কােনা দায় থাকেব না সই পেম িট পেম পিরেসবা দানকারীর কাছ থেক িফরত আনার
অথবা তারা ােয় েদর এই কারেণ হওয়া কােনা খরচ, ফী অথবা অন ান খরেচর জন িতপূরণ দেব না। ােয় রা দায়ী থাকেবন Admiral
Markets- ক িটপূণ বা ভু ল পেম অনুেরােধর কারেণ উ ূ ত কােনা িত বা খরেচর জন িতপূরণ করেত।
4. ফী

4.1 একিট

িডং অ াকাউ

অথবা ডেমা অ াকাউ

খালা যায় স

ূ ণ িবনামূেল ।

4.2 যিদ কােনা ােয়ে র িডং অ াকাউে র বস মু া ানা র করা মু ার থেক আলাদা হয়, তাহেল ানা র করা অথ, ােয়ে র িডং
অ াকাউে র বস মু ায় পিরবিতত করা হেব। Admiral Markets-এর াপক ব াংেকর দিনক িবিনময় হার এবং যখােন পেম পাঠােনা হেয়েছ,
সিটর উপর িভি কের অথ পা র করা হেব।
4.3 Admiral Markets-এর ব াংক অ াকাউে
িদেনর মেধ ।

টাকা জমা পড়েলই, সই জমা ােয়ে র

িডং অ াকাউে

ানা র করা হেব একিট কােজর

4.4 যিদ ানা েরর ে কােনা অিতির ব াংক পিরেসবা
ধায করা হয় ( াপক অথবা মধ বতী ব াংক ারা) সিটেক ানা র করা অথ থেক
কেট নওয়া হেব।এর কারেণ ােয় যত টাকা ানা র কেরিছেলন সিটর চেয় কম তার অ াকাউে পেত পােরন। Admiral Markets দায়ী
হেবন না, অন ান ব াংক ারা ধায করা সািভস চােজর জন
4.5 যিদ কােনা ানা র করা হয় যখােন পিরেসবা
ডিবট করা হেব (অথা এক কােরর ানা র পিরেসবা
যখােন “সুিবধা াপেকর সব
চাজ” অথবা “ শয়ার করা খরচ” হয়) যা Admiral Markets -এর ব াংক অ াকাউে করা হেয় থােক, তাহেল ােয়ে র িডং অ াকাউে
ানা র করা পিরমাণ থেক সই চাজ িবেয়াগ করা হেব।
4.6 Admiral Markets অথ তালা েসস করা হেব ােয়ে র িডং অ াকাউে একই ব বসািয়ক িদেন, যিদ সই টাকা তালার অনুেরাধ
Admiral Markets-এর কােছ পঁৗেছ থােক 17:00 -র আেগ। যিদ টাকা তালার অনুেরাধ Admiral Markets-এর কােছ 17:00 -এর
পের পঁৗেছ থােক কােজর িদন অথবা স াহাে , জাতীয় এবং ব াংেকর ছু িটর িদেন, তেব স িল েসস করা হেব পরবতী িদেন।
4.7 েযাজ ফী ধায করা হয় একই বস মু ায়, যা ােয়ে র িডং অ াকাউে থােক - অথা যিদ কােনা অ াকাউে র বস মু া হয় AUD,
তাহেল চাজও AUD ধাষ করা হেব, যিদ কােনা অ াকাউে র বস মু া হয় EUR, তাহেল চাজও EUR -এ ধায করা হেব, ইত ািদ।
4.8 অনু হ কের মেন রাখেবন য িডং করেল অিতির ফী ধায হেত পাের, যা সাধারণত সারারাত একিট ই ু েম ধের রাখার কারেণ পিজশেনর
জন রালওভার (অথা সায়াপ বা সুেদর ফী) সং া হেব, এবং ক ও সূচক CFD -র পিজশেনর জন
িডট/ ডিবটিডিভেড
অ াডজা েম সং া হেব, যা Admiral Markets-এর ওেয়বসাইেট থাকা ক া
িসিফেকশন িবভােগ িতি ত শতাবলী অনুযায়ী হেব।

Admiral Markets Pty Ltd
1/17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000
Australia
www.admiralmarkets.com?regulator=asic

5. ানীয় আইন

5.1 যিদও অ েল ভেদ আিথক পিরেসবা এবং আিথক কাযকলােপর ে আইন এবং িবিধ আলাদা হেত পের, তবুও িতিট ােয়
দায়ী হেবন য কােনা ানীয় আইন পালন করার ে , িবেশষ কের স িল যিদ কেরর দায় সং া হেয় থােক।
6. পেম

ব ব ায়

স

ূ ণভােব

িট

6.1 িতিট ােয় েক মেন রাখেত হেব য অনলাইন পেম ব ব ার মেধ ই িনিহত থােক অভ রীণ িটসমূহ যমন ব থতা, িবল এবং/অথবা
বাধা, িবেশষ কের এিট সিত পেম পিরেসবা দানকারীেদর ে । ােয় েক দৃঢ়ভােব সুপািরশ করা হে য তােদর অ াি -ভইরাস সফটওয় ার
যন তারা আপ-টু - ডট রােখন এবং তােদর কি উটাের ভাইরাস পরী া কিরেয় নন।
6.2 কােনা পিরি িতেতই Admiral Markets- ক দায়ী করা যােব না, কােনা পেম পিরেসবা দানকারীেদর মািলকানায় থাকা বা তােদর ারা
চািলত হেয় থাকা পেম ব ব া এবং/অথবা অন ান যুি গত ব ব ার কােনা রকম িবল , িট এবং/অথবা বাধার জন এবং/অথবােসই কার
িবল , িট এবং/অথবাবাধার কারেণ উ ূ ত ফলাফেলর জন ।

