
Obchodní podmínky pro Islámský (bez swapů) účet
1. The Islamic (Swap-free) account (hereinafter Swap-free account) is provided by Admiral Markets

Cyprus Ltd (hereinafter Admirals, We, Us, Our as appropriate) whose registered office is Dramas 2,
1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus and subject to the following terms and conditions (Terms And
Conditions).

2. Terms and Conditions are a supplement to the existing client agreement and govern additional
terms and conditions applicable to the Swap-free account. For the purpose of the agreement,
definitions and expressions shall have the meaning assigned to them in the general terms of
business of Admirals.

3. Účet bez swapu je určený pro klienty, kteří chtějí obchodovat bez úroků. Neposkytujeme žádnou
záruku, že účty bez swapů odpovídají požadavkům jakékoli víry nebo sadě přesvědčení.

4. Swap-Free accounts do not pay or earn swap or interest on any trades. Standard spreads,
commissions and other standard terms of Admirals accounts apply.

5. Admirals may, at its discretion:

6. Účty bez swapů je třeba používat v dobré víře a klienti nesmí používat účet bez swapů k tomu,
aby vydělali na swapech nebo neplatili swapy. Rovněž by si měli uvědomit, že nemohou
požadovat platbu jakýchkoli swapových částek, které byly ztraceny v důsledku převodu jejich
reálného obchodního účtu (účtů) na jeden nebo více účtů bez swapů za období, během kterého je
jejich reálný obchodní účet (účty) je/byl převeden na jeden nebo více účtů bez swapů.

7. Admirals reserves the right to revoke a Swap-free account status without having to provide
reasoning for this. If Admirals detects that a Swap-free Account is being abused by taking
advantage of not paying swaps, in the form of, but not limited to: fraud, manipulation, cash-back
arbitrage, carry trades, or other forms of deceitful or fraudulent activity with the usage of a Swap-
free account, then we reserve the right to take immediate action in the form of:

8. Sdělujeme, že si vyhrazujeme právo zrušit stav účtu bez swapů, který byl udělen jakémukoli
reálnému účtu, aniž bychom byli povinni poskytnout jakékoli vysvětlení nebo odůvodnění.

čas od času aktualizovat, na svých webových stránkách, konkrétní poplatky související s účty
bez swapů.

(a)

uplatňovat bez předchozího upozornění dodatečné komisní poplatky, pokud jde o výplaty
dividend u CFD na indexy, jednotlivé akcie a ETF pro obchody držené během rozhodného dne
pro dividendu.

(b)

odvolání stavu účtu bez swapů u všech reálných obchodních účtů, u nichž existuje podezření
ze zneužití;

(a)

Ukončení Smlouvy s klientem.(b)
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