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1.Informasi Umum

1.1 Ketentuan Penggunaan Situs Web ini (selanjutnya disebut “Ketentuan Situs Web”) disediakan oleh
Admiral Markets AS (AM) dan berlaku untuk informasi yang dapat diakses melalui semua situs web
milik AM yang mempromosikan layanannya di bawah merek dagang Admirals (investasi perusahaan
lainnya beroperasi dalam Admiral Markets Grup) di Internet. Ketentuan ini akan mengatur penggunaan
Situs Web ini, termasuk semua sub-halaman berbasis bahasa milik AM.

1.2 Dengan mengakses dan menggunakan Situs Web, pengunjung menyatakan dan menjamin bahwa
ia telah memeriksa Ketentuan Situs Web,memahami dan sepenuhnya mereka menerimanya . Jika Anda
adalah klien AM atau hanya pengunjung di situs web, Ketentuan ini merupakan tambahan, dan tidak
membatalkan perjanjian lain antara Anda dan AM. Pengunjung tidak boleh menggunakan Situs web ini,
jika ada keberatan dengan Ketentuan ini.

2.Informasi di Situs Web

2.1 Meskipun AM telah melakukan semua yang layak untuk memastikan bahwa informasi(termasuk
harga sekuritas dan informasi tentang statistik transaksi) yang ditampilkan di Situs Web adalah akurat
dan lengkap, AM tidak menjamin kebenaran informasi, dan AM tidak akan bertanggung jawab atas
konsekuensi penggunaan informasi itu.

2.2 Survei pasar sekuritas, komentar, pendapat, dan perkiraan mengenai harga sekuritas dan tren
umum di pasar sekuritas mencerminkan visi subyektif para spesialis AM. AM tidak akan memikul
tanggung jawab untuk survei, komentar, pendapat dan ramalan tersebut atau untuk kemungkinan
kerusakan yang timbul dari penggunaan mereka. Survei, komentar, pendapat, dan perkiraan tidak
akan dianggap sebagai rekomendasi investasi, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Pengunjung tidak
boleh membuat keputusan investasinya hanya berdasarkan survei, komentar, pendapat, dan perkiraan
yang ditampilkan di Situs Web.

2.3 Situs web ini dan semua kontennya, termasuk perkiraan dan analisis pasar atau instrumen
tertentu, telah disiapkan untuk tujuan informasi dan / atau pendidikan saja dan mengandalkan konten
apa pun yang terkandung di atau diakses di Situs Web ini dengan risiko Anda sendiri. Konten pada
Situs Web ini tidak dapat ditafsirkan sebagai rekomendasi atau penawaran untuk membeli atau
menjual dengan keamanan atau produk keuangan apa pun atau untuk berpartisipasi dalam strategi
perdagangan tertentu. Pengunjung tidak boleh membuat keputusan investasinya hanya berdasarkan
survei, komentar, pendapat, dan perkiraan yang ditampilkan di Situs Web.

2.4 Jika pengunjung meninggalkan Situs Web ini melalui tautan yang ada di sini dan melihat konten
yang tidak disediakan oleh Admiral Markets AS, pengunjung melakukannya dengan risiko sendiri.
Admiral Markets AS tidak memiliki kendali atas sifat, konten, dan ketersediaan situs-situs tersebut.

2.5 Situs web ini tidak ditujukan kepada orang-orang yang dilarang berdasarkan undang-undang atau
peraturan kewarganegaraan, domisili, atau tempat tinggal mereka untuk memiliki akses ke Situs web.
Orang-orang yang dilarang menggunakan informasi di Situs Web ini atau yang ragu apakah mereka
diizinkan menggunakan informasi tersebut atau tidak, diminta untuk meninggalkan situs web.

3.Hak Milik Intelektual

3.1 Situs web Admiral Markets adalah properti intelektual dengan materi yang terkandung, tidak
termasuk merek dagang, yang dimiliki oleh Admiral Markets AS.

3.2 Pemilik merek dagang Admiral Markets adalahAdmirals Group AS. Merek dagang yang digunakan
atau ditampilkan di Situs Web tidak boleh disalin atau digunakan, secara keseluruhan, sebagian atau
bentuk yang dimodifikasi, tanpa izin tertulis sebelumnya dariAdmirals Group AS. Penggunaan merek
dagang Admiral Markets hanya diperbolehkan untuk perusahaan investasinya.

4.Pembatasan

Pengunjung Situs web harus:
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tidak mempublikasikan materi situs web apa pun di media apa pun tanpa persetujuan tertulis dari
AM;
tidak menggunakan Situs Web ini dengan cara apa pun yang, atau mungkin, merusak Situs Web
ini;
tidak menggunakan Situs Web ini dengan cara apa pun yang mempengaruhi akses pengguna ke
Situs Web ini;
tidak menggunakan Situs Web ini yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku,
atau dengan cara yang menyebabkan, atau dapat menyebabkan, kerusakan pada Situs Web;
tidak terlibat dalam penggalian data, pengambilan data, penggalian data atau aktivitas serupa
lainnya sehubungan dengan Situs Web ini, atau saat menggunakan Situs Web ini;
tidak menggunakan Situs Web ini untuk terlibat dalam iklan atau pemasaran apa pun kecuali hak
tersebut diberikan oleh AM.

5.Batasan tanggung jawab

5.1 Dalam hal apa pun AM tidak bertanggung jawab di hadapan pengunjung Situs Web, untuk apa pun
yang timbul dari atau dengan cara apa pun yang terkait dengan penggunaan Anda terhadap Situs Web
ini, apakah pertanggungjawaban tersebut berdasarkan kontrak, kesalahan atau sebaliknya, termasuk
untuk setiap tidak langsung, konsekuensial atau khusus tanggung jawab yang timbul dari atau dengan
cara apa pun yang terkait dengan penggunaan Anda terhadap Situs Web ini.

5.2 Setiap upaya dilakukan untuk menjaga situs web dan berjalan lancar. Namun, Admiral Markets AS
tidak bertanggung jawab atas, dan tidak akan bertanggung jawab atas, Situs web untuk sementara
tidak tersedia karena masalah teknis di luar kendali kami.

6.Hak cipta

6.1 Informasi yang tersedia di Situs-situs Web, termasuk desain, adalah milik intelektual AM kecuali
disediakan sebaliknya. AM akan diizinkan untuk menetapkan, mentransfer, dan mensubkontrakkan hak
dan / atau kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini tanpa pemberitahuan atau persetujuan yang
diperlukan.

6.2 Reproduksi, publikasi, atau transfer ke pihak ketiga dengan cara lain dari survei, komentar,
pendapat, perkiraan atau informasi lain yang tersedia di Situs web dilarang tanpa persetujuan tertulis
dari AM.

6.3 Peserta di forum diskusi, ruang obrolan, dan bagian komentar di Situs Web hanya boleh
memberikan materi yangmereka miliki hak cipta atau mereka boleh mengajukan berdasarkan
beberapa hak lain.

7.Cookies

7.1 Situs web ini berisi cookie. Cookie adalah file teks kecil yang disimpan di hard disk pengguna oleh
Situs Web. File teks Cookie terdiri dari angka dan huruf. File cookie disimpan ke dalam area khusus di
memori komputer atau perangkat seluler Anda. Ada dua jenis cookie yang dimiliki situs web
perusahaan investasi Admiral Market.

7.2 AM menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman pengguna, menjadikan situs web
berfungsi, mengaktifkan keamanan situs, dan memberikan bisnis informasi pemasaran tentang
pengunjung situs. AM tidak menggunakan cookies untuk mengumpulkan informasi pribadi tentang
Anda - cookie yang kami gunakan hanya mengumpulkan informasi anonim untuk mengoptimalkan
layanan kami dan tidak mengumpulkan informasi pribadi.

7.3 Ada dua jenis cookie yang digunakan di Situs Web AM:

Cookies persisten menyimpan file di komputer pengunjung untuk jangka waktu tertentu. Situs
web menggunakan cookie terus-menerus untuk memantau navigasi pengunjung di situs web dan
untuk mengumpulkan data statistik. Cookies persisten juga memungkinkan AM untuk melacak
dan menargetkan lokasi dan minat pengguna yang mengakses situs web AM dan untuk
meningkatkan pengalaman layanan yang ditawarkan. Beberapa cookie tetap ini adalah cookie
pihak ketiga dari perusahaan analisis web dan pihak ketiga lainnya yang terlibat untuk memantau
navigasi Anda di situs web. Anda dapat menghapus cookie tetap dengan mengikuti petunjuk yang
disediakan di file ‘Bantuan‘ browser Internet Anda. AM menetapkan cookie tetap untuk tujuan
statistik.
Cookie sesi bersifat sementara dan akan hilang ketika pengunjung keluar dari situs web atau
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menutup browser. Cookie sesi dapat digunakan untuk mengaktifkan fungsi situs tertentu seperti
melamar layanan atau produk. Untuk sepenuhnya menggunakan Situs web, pengunjung harus
menerima penggunaan cookie sesi.

7.4 Menonaktifkan cookie selalu merupakan opsi apakah Anda ingin menerima cookie di browser web
Anda. Jika Anda tidak ingin menerima cookie, Anda dapat mengatur browser Anda untuk secara
otomatis menonaktifkannya, atau untuk memberi tahu Anda pada setiap kesempatan ketika sebuah
situs web meminta untuk menambahkan cookie. Silakan merujuk ke fungsi bantuan browser web Anda
untuk membuat pengaturan yang diperlukan. Harap perhatikan bahwa beberapa layanan dan fungsi
situs web kami mungkin dibatasi tanpa menerima cookie.

8.Hukum & Yurisdiksi yang Berlaku

8.1 Ketentuan ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Estonia, dan setiap
perselisihan yang timbul dari Ketentuan ini akan diajukan ke Pengadilan Wilayah Harju.
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