
Felhasználási Feltételek az Iszlám (swap mentes)
számlára

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. A swap mentes számla azon ügyfelek számára lett lérehozva, akik kamatdíjak nélkül szeretnének
kereskedni. Nem nyújtunk semmilyen garanciát arra, hogy a swap mentes számlák bármilyen
vallás vagy hitrendszer követelményeinek megfelelnek.

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. A swap mentes számlákat jóhiszeműen kell használni, és az ügyfelek nem használhatják a swap
mentes számlát a swapokból származó nyereség megszerzésre vagy a swapok fizetésének
elkerülésére. Meg kell jegyezniük azt is, hogy nem kérhetik olyan swapösszegek kifizetését,
amelyeket elvesztettek azáltal, hogy éles kereskedelmi számlájukat vagy számláikat egy vagy
több swap mentes számlává alakítottákk annak az időszaknak a folyamán, amelyben az éles
kereskedési számláik egy vagy több swap mentes számlává lettek alakítva.

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. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor töröljük az éles számlákhoz biztosított Swap mentes
számla státuszt anélkül, hogy magyarázatot vagy indokolást kellene adnunk.

weboldalán időről időre frissítse a swap mentes számlára vonatkozó díjakat.(a)

további korrekciós díjakat alkalmazzon előzetes értesítés nélkül, tekintettel az ex-dividend
kifizetésekre az index CFD-ken, részvényeken és ETF-eken, azokra a kereskedésekre,
amelyek az ex-dividend napokon nyitva vannak.

(b)

Visszavonhatja a swap mentes számla státuszt minden éles kereskedési számlára, amely a
kizsákmányolás gyanúja alatt áll;

(a)

Felbonthatja az ügyfélmegállapodást.(b)
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