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Felhasználási Feltételek az Iszlám (swap mentes)
számlára
1. Az Iszlám (swap mentes) számlát (a továbbiakban swap mentes számla) az Admiral Markets UK
Ltd (A továbbiakban Admiral Markets, mi, nálunk, miénk) nyújtja, amely székhelye 60 St. Martins
Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16, Egyesült Királyság és amely köteles a következő
felhasználási feltételek (Felhasználási Feltételek) betartására.
2. A Felhasználási Feltételek kiegészítik a meglévő ügyfél-megállapodást, és szabályozzák a Swapmentes számlára alkalmazandó kiegészítő feltételeket. A megállapodás alkalmazhatósága
érdekében a meghatározások és kifejezések jelentése megegyezik az Admiral Markets Általános
Üzleti Feltételek dokumentumában foglaltakkal.
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. A swap mentes számlákon nem kerül swap vagy kamat költség jóváírásra vagy felszámolásra. A
hagyományos spread, jutalék, valamint további más hagyományos feltételek vonatkoznak erre is,
akárcsak az Admiral Markets egyéb számláira.
5. Az Admiral Markets saját belátása szerint megteheti, hogy:
(a) weboldalán időről időre frissítse a swap mentes számlára vonatkozó díjakat.
(b) 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.
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. Az Admiral Markets fenntartja a jogot arra, hogy visszavonja a Swap mentes számla státuszt
anélkül, hogy erre indokolást kellene adnia. Ha az Admiral Markets úgy észleli, hogy a swap
mentes számlával visszaélnek azáltal, hogy nem fizetnek swapokat, például, ám nem
kizárólagosan csalás, manipuláció, készpénz-visszafizetési arbitrázs, carry trades vagy más csaló
tevékenységek formájában a swap mentes számla használatával, akkor fenntartja a jogot az
azonnali cselekvésre:
(a) Visszavonhatja a swap mentes számla státuszt minden éles kereskedési számlára, amely a
kizsákmányolás gyanúja alatt áll;
(b) Felbonthatja az ügyfélmegállapodást.
8. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor töröljük az éles számlákhoz biztosított Swap mentes
számla státuszt anélkül, hogy magyarázatot vagy indokolást kellene adnunk.

