
Islamiškos (be svopo) sąskaitos nuostatos ir sąlygos
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. Sąskaita be svopo yra skirta klientams, norintiems prekiauti be palūkanų. Mes nesuteikiame jokios
garantijos, kad Sąskaitos be svopo atitinka bet kurio tikėjimo ar įsitikinimų reikalavimus.

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. Sąskaitos be svopo turi būti naudojamos sąžiningai, o klientai negali naudoti Sąskaitos be svopo,
kad uždirbtų pelno iš svopo ar svopo nemokėjimo. Jie taip pat turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jie
negali reikalauti sumokėti jokių svopo sumų, kurios buvo prarastos konvertuojant jų realią (-ias)
prekybos sąskaitą (-as) į vieną ar daugiau Sąskaitų be svopo tuo laikotarpiu, kai jų reali prekybos
sąskaita (-os) buvo konvertuojamos į vieną ar daugiau Sąskaitų be svopo.

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. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kuriai realiai sąskaitai suteiktą Sąskaitos be
svopo statusą, neprivalėdami pateikti jokių paaiškinimų ar pagrindimų.

kartais savo svetainėje atnaujinti tam tikrus mokesčius, susijusius su Sąskaitomis be svopo;(a)

be išankstinio įspėjimo taikyti papildomus komisinius mokesčius, susijusius su eks-dividendų
mokėjimu už indeksų, atskirų akcijų ar ETF CFD sandorius, įvykdytus eks-dividendų dienomis.

(b)

panaikinti Sąskaitos be svopo statusą visoms realioms prekybos sąskaitoms, dėl kurių kyla
įtarimas dėl netinkamo naudojimo;

(a)

nutraukti kliento sutartį.(b)
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