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„Admiral Markets Cyprus Ltd“ prekybos sistemos yra sukurtos su „apsauginėmis priemonėmis“, kad
padėtų klientams išvengti neigiamo balanso, kai prekiaujama įprastomis rinkos sąlygomis, pavyzdžiui
taikant, „Stop out“ lygį.

Be to, kaip įprasta, visi klientai gali ir turėtų nustatyti asmenines rizikos valdymo ribas, kurios gali
padėti apriboti nuostolius ir padidinti pelną.

Pavyzdžiui, turėtų būti naudojamas individualus „Stop Loss“, atsižvelgiant į atviroms pozicijoms
naudojamo sverto dydį, sąskaitos likutį ir pavedimo dydį. Pakartosime, kad Rizikos valdymas yra
svarbi disciplina, prekiaujant produktais su svertu.

Rizikos valdymas – tai strategijų naudojimas finansinei rizikai kontroliuoti arba sumažinti. Rizikos
valdymas yra taisyklių rinkinys, kurio reikia laikytis, siekiant užtikrinti kapitalo kontrolę ir ypač
sumažinti neigiamo balanso galimybę. Pavyzdžiui, „stop loss“ pavedimas, kuris sumažina didžiausią
nuostolį, arba vengimą atidaryti dideles pozicijas prieš pat svarbių makroekonominių rodiklių
paskelbimą arba prieš pat priemonės prekybos sesijos uždarymą.

Kartais nurodytos apsaugos priemonės gali nesuveikti. Taip gali būti dėl didelio „rinkos trūkio“
(savaitgalio uždarymo ir atidarymo), dėl kurio prekiaujant gali susidaryti neigiamas balansas. Jeigu
klientas dėl prekybos veiklos patiria neigiamą balansą, klientas turėtų informuoti įmonės palaikymo
komandą.

Įmonė įskaitys į kliento sąskaitą neigiamo likučio sumą, jeigu skola susidarė dėl įprastos prekybos
veiklos pagal šią Politiką.

Įskaitoma suma nustatoma sumuojant visus neigiamus kliento likučius visose „Admiral Markets Cyprus
Ltd“ kliento sąskaitose dėl įprastos prekybos veiklos be jokių neteisėtų prekybos būdų.

Neteisėti būdai apima neigiamo likučio atsiradimą, kai pelninga pozicija atidaryta kitoje to paties
kliento sąskaitoje priešinga kryptimi nei pozicija, dėl kurios susidarė neigiamas balansas.

Ši politika taikoma tik mažmeninių sąskaitų klientams.

Šios politikos nuostatos netaikomos:

kai neigiamas likutis nesusijęs su kliento prekybine veikla (pavyzdžiui, kai skola yra susijusi su bet
kokiu įmonės mokesčiu ar mokesčiais);
jeigu klientas priskiriamas tinkamai sandorio šaliai arba profesionalių klientų kategorijai.
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