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Kehtib alates 19.01.2018
Käesolevad tingimused (edaspidi "Tingimused") kohalduvad Admiral Markets AS (edaspidi "AM")
klientide poolt tehtavatele rahalistele sisse-ja väljamaksetele (edaspidi "Makse"), mis on seotud kliendi
kauplemiskontoga Admiral Marketsis.
Maksetaotluse esitamisel AM-ile kinnitab klient, et ta on käesolevaid tingimusi ning Kaupleja Kabinetis
valitud konkreetse maksemeetodi eritingimusi lugenud, neist aru saanud ning nõustub neid
järgima.Käesolevate tingimustega reguleerimata küsimuste suhtes kohaldatakse AM üldtingimusi.
1. Maksed

1.1 Klient võib maksetaotlusi esitada igal ajal ja AM aktsepteerib seda tingimusel, et klient järgib alati
nii teenuse Üldtingimusi kui ka AM-i maksetingimusi. AM ei aktsepteeri ega töötle makseid, mis
kantakse kliendle mitte kuuluvalt kontolt.
1.2 Raha väljamakse korral on AM-il õigus täita taotlus sama panga või vahepanga kaudu ning samale
kontole, mida klient kasutas esialgse või mis tahes varasema makse tegemiseks, olenemata kliendi
valitud või eelistatud väljamakse meetodist.
1.3 AM jätab endale õiguse lükata maksetaotluse täitmist edasi ja küsida täiendavaid dokumente
mistahes ajal, et kontrollida makse päritolu või muul juhul, kui AM seda vajalikuks peab.
2. Täiendavad makseandmed

2.1 Maksetaotluse esitamise käigus kuvatakse Kaupleja Kabinetis maksete suhtes kehtivad täpsemad
tingimused (nt makselimiidid, teostamise ajakava jne) ning iga klient vastutab ainuisikuliselt selle eest,
et ta on enne maksetaotluse esitamist kõnealuste andmetega tutvunud.
3. Vigased või ebatäpsed maksetaotlused

3.1 Kliendil tuleb maksetaotluse esitamisel olla tähelepanelik võimalike ebatäpsuste suhtes. Kui klient
esitab vigase või egatäpse maksetaotluse, ei ole AM kohustatud makset makseteenuse pakkujalt
tagasi nõudma ega hüvitama kliendile sellega seoses tekkinud mistahes väljaminekuid,
ülekandetasusid ega muid kulusid. Klient on kohustatud hüvitama AM-ile mistahes kulu või kahju, mis
on tekkinud vigase või egatäpse maksetaotluse esitamise tagajärjel.
4. Tasud

4.1 Kui kliendi kauplemiskonto baasvaluuta erineb laekumise baasvaluutast, konverteeritakse
laekunud summa kliendi kauplemiskonto baasvaluutasse selle AM kontot haldava panga päevakursi
alusel, kuhu makse tehti.
4.2 Sissemakse summa kantakse kliendi kauplemiskontole ühe tööpäeva jooksul ajavahemikus 9.00 –
17.00 alates summa laekumisest AM pangakontole.
4.3 Kui ülekandega kaasnevad täiendavad (saaja panga või vahepanga) teenustasud, peetakse need
kinni ülekantavast summast. Selle tagajärjel võib klient saada oma kontole algselt soovitust väiksema
summa. AM ei vastuta teiste pankade poolt ülekande tegemisel võetavate teenustasude eest.
4.4 Kui tehtud ülekandega kaasneb teenustasu debiteerimine AM pangakontolt (nt ülekande
teenustasu tüüp „saaja tasub kõik kulud” või „kulud kahasse”), peetakse tasu kinni kliendi
kauplemiskontole kantavast summast.
4.5 AM teostab rahaliste vahendite väljamakseid kliendi kauplemiskontolt samal tööpäeval, kui raha
väljamakse korraldus on jõudnud AM-ni enne kella 17.00. Tööpäeval pärast kella 17.00,
nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja puhkepäevadel laekunud väljamaksekorraldusi töödeldakse
järgmisel tööpäeval.
4.6 Kohaldatavaid tasusid arvestatakse kliendi kauplemiskonto baasvaluutas: nt kui konto baasvaluuta
on euro, arvestatakse tasu eurodes; kui konto baasvaluuta on naelsterling, arvestatakse tasu
naelsterlingites.
4.7 Palume arvestada, et kauplemine võib kaasa tuua täiendavaid kulusid, mis on seotud üleöö
hoitavate positsioonide pikendamisega (nt swap-tehingud ja intressitasud) ning aktsiate ja indeksite
hinnavahelepingutelt arvestatud dividendide tasaarvelduse krediteerimise/debiteerimisega vastavalt
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AM-i veebisaidil leitavatele instrumentide spetsifikatsioonis sätestatud tingimustele.
5. Piirkondlik seadusandlus

5.1 Arvestades, et finantsteenustele ja rahaliste vahenditega teostatavatele toimingutele kohalduv
seadusandlus võib piirkonniti suuresti erineda, on iga klient ainuisikuliselt vastutav mistahes kohalike
õigusaktidega kehtestatud nõuete, sealhulgas kohalduvate maksukohustuste järgimise eest.
6. Maksesüsteemide tõrge

6.1 Klient peaks arvestama internetipõhistele maksesüsteemidele omase rikete, viivituste ja/või häirete
võimalusega, eelkõige seoses makseteenuse pakkuja süsteemidega. Kliendil on tungivalt soovitatav
hoida oma viirusetõrjetarkvara ajakohasena ning pidevalt kontrollida oma arvutit viiruste suhtes.
6.2 AM ei vastuta mistahes viivituste, tõrgete ja/või katkestuste eest, mis esinevad makseteenuse
pakkujale kuuluvates või tema poolt hallatavates maksesüsteemides ja/või mistahes muudes
tehnilistes süsteemides ega selliste viivituste, tõrgete ja/või katkestuste tagajärgede eest.

