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Ezek a Szerződési Feltételek (a továbbiakban "Feltételek") vonatkoznak bármely Admiral Markets UK
Ltd ügyfél által végrehajtott bármilyen betételhelyezésre vagy betétfelvételre (továbbiakban:
"Fizetés") ami, az ügyfél kereskedési számláján keresztül történik, amit az Admiral Markets UK Ltd-n
keresztül nyitott.
Az Admiral Markets-nél, fizetési kérelem benyújtásakor minden ügyfél elismeri, hogy, elolvasta,
megértette és elfogadta ezeket a Szerződési feltételeket és a Kereskedőtérben konkrétan kiválasztott
Fizetési Mód szabályait is. Azokban az estekben, amikre nem tér ki külön ez a szerződés, akkor az
Amiral Markets UK Ltd Általános Szerződési Feltételeit kell alkalmazni.
1. Kifizetések

1.1 Az Admiral Markets UK Ltd fenntartja magának a jogot, hogy bármikor elfogadhatja vagy
megtagadhatja az ügyfelek kifizetési kérelmét.
1.2 A betételhelyezések az ügyfél kereskedési számlájára 1 munkanapon belül transzferálásra kerülnek
09:00-17:00 óra között, miután beérkeztek az Admiral Markets UK Ltd bankszámlájára.
1.3 Az Admiral Markets UK Ltd feldolgozza az ügyfél kereskedési számlájáról érkező betétfelvételi
kérelmet, azonos munkanapon belül, amennyiben a kérelem az Admiral Markets UK Ltd-hez beérkezik
még 17:00 óra előtt. A betétfelvételi kérelmek, amik az Admiral Markets UK Ltd-hez 17:00 óra után
munkanapokon, hétvégén, nemzeti ünnepeken és a munkaszüneti napokon érkeznek be, azok a
következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.
1.4 Az Admiral Markets UK Ltd nem fogadja el és nem kezeli az ügyféltől eltérő (harmadik személyhez)
tartozó számlákra irányított vagy azokból származó kifizetéseket.
1.5 Betétfelvételi kérelem esetén az Admiral Markets fenntartja magának a jogot, hogy azt abba az
azonos bankba, közvetítő bankba, ugyanarra a számlára hajtsa végre, amit az ügyfél a kezdeti vagy
minden korábbi kifizetés esetén használt, függetlenül attól, hogy az ügyfél más általa előnyben
részesített módszert választott azóta.
1.6 Az Admiral Markets fenntartja magának a jogot, hogy visszatarthassa a kifizetések teljesítését, és
további dokumentumokat kérhessen be bármikor, illetve ellenőrizze a pénz forrását, vagy bármi mást
tehessen ha ezt valamiért szükségesnek ítéli.
2. További kifizetési részletek

2.1 További speciális részleteket alkalmazhatunk a Kifizetéseknél. (például: fizetés korlátok,
időbeosztás, stb) A Kereskedőtérben fog ez megjelenni, miután benyújtod a kifizetési kérelmedet, ahol
minden ügyfél tudomásul veszi, az ilyen részleteket, mielőtt bármilyen kifizetést kérelmet indítana.
3. Hibás vagy helytelen kifizetési kérelmek

3.1 Az ügyfél számára javasolt, hogy vigyázzon minden pontatlansággal a Kifizetési kérelemben.
Ráadásul, abban az esetben, ha az ügyfél tévesen vagy nem megfelelő módon töltötte ki a fizetési
kérelmet, az Admiral Markets UK Ltd nem kötelezhető, hogy visszaszerezze a kifizetést, a fizetési
szolgáltatótól, sem arra, hogy bármilyen díjat, vagy egyéb felmerülő költséget, megtérítsen az ügyfél
számára. Az ügyfél felel azért, ha az Admiral Markets UK Ltd-nél bármilyen költség vagy kár éri, a
hibásan vagy nem megfelelően kitöltött kifizetési kérelem miatt.
4. Díjak

4.1 Az Admiral Markets UK Ltd nem fogad el betételhelyezést az ügyfél kereskedési számláján,
semmilyen harmadik féltől. Azok a kereskedési számlák, amelyekre ilyen betételhelyezések érkeznek,
zárolva lesznek, és a betételhelyezést vissza küldik a feladónak. Ebben az esetben, az összes
kapcsolódó költség a harmadik felet terheli.
4.2 Amennyiben az ügyfél kereskedési számlájának eltér az alapvalutája az átutalás devizanemétől,
akkor az átutalt összeg konvertálva lesz a kereskedési számla alapvalutájára. Az Admiral Markets UK
Ltd fogadó bankjának napi árfolyama szerint lesz az összeg konvertálva.
4.3 Ha bármilyen további banki szolgáltatási díj merülne fel (a fogadó banknál vagy a közvetítő
banknál), akkor az összeg levonásra kerül az átutalt pénzösszegből. Ennek eredményeként lehetséges,
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hogy az ügyfél számára egy alacsonyabb összeg fog megérkezni, mint azt eredetileg várta. Az Admiral
Markets UK Ltd nem vonható felelősségre semmilyen szolgáltatási díjért, amelyet az átutalás során,
más bankok felszámolnak.
4.4 Amennyiben az átutalás, úgy lett elindítva, hogy további díjakat vonz maga után (értsd ez alatt: a
transzfer díját a "Kedvezményezett állja" vagy "közösen állják") úgy az Admiral Markets UK Ltd a
díjakat levonja az ügyfél kereskedési számlájára kerülő összegből.
4.5 A felszámolásra kerülő díjak, a kereskedési számla devizanemében számolódnak. Értsd ez alatt, ha
pl EUR a kereskedési számla devizaneme, akkor a díjak is EUR-ban lesznek elszámolva, ha a számla
devizaneme GBP, akkor a díjak is GBP-ben lesznek elszámolva
4.6 Kérjük vedd figyelembe, hogy a napon túl tartott kereskedés további díjakat vonzhat (pl: swap
kamat). Azokról a pozíciókról, bármely eszközön, amik egy éjszakán túl vannak tartva, azok díjairól a
kontraktus Specifikációban olvashatsz az Admiral Markets UK Ltd weboldalán.
5. Helyi jogszabályok

5.1 Mivel a törvények és a pénzügyi szolgáltatásokról és monetáris műveletekről szóló rendeletek,
jelentősen eltérhetnek régiónként, ezért minden ügyfél egyénileg felelős a megfelelő helyi előírások,
különösen a vonatkozó adókötelezettségek betartásáért.
6. Hiba a kifizetési rendszerekben

6.1 Minden ügyfélnek figyelembe kell venni az online fizetési rendszerekkel járó sebezhetőséget, hibát,
késedelmet és / vagy zavart, ami a pénzforgalmi szolgáltatóhoz kapcsolódhat. Az ügyfélnek erősen
ajánlott, hogy a gépén lévő anti-vírus szoftver frissítve legyen, és folyamatosan ellenőrizze a
számítógépét a vírusoktól.
6.2 Semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre az Admiral Markets UK Ltd, bármilyen
olyan késés, üzemzavar és / vagy kiesés a fizetési rendszerekből és / vagy bármely más műszaki
rendszerek, hibájából, eredő károk és problémák miatt, amik a pénzforgalmi szolgáltatóhoz tartoznak,
vagy amiket az működtet.

