
Termos e Condições da conta (sem-Swap) Islâmica
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. Uma conta sem-Swap desenhada para clientes que desejam negociar sem juros. Não garantimos
que as contas sem-Swap cumpram com os requisitos de qualquer fé ou conjunto de crenças.

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. As contas sem-Swap são usadas de boa fé, e os clientes não devem usar a conta sem-Swap para
fazer lucros de swaps ou não pagar swaps. Devem também notar que não devem solicitar o
pagamento de quaisquer montantes de swap que poderão ser perdidos como resultado da
conversão das suas contas de trading reais em uma ou mais contas sem-Swap, pelo período no
qual as suas contas de trading reais foram convertidas em uma ou mais contas sem-Swap.

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. Informamos que reservamos o direito a cancelar o estatuto de conta sem-Swap concedido a
quaisquer contas reais a qualquer momento, sem sermos obrigados a fornecer explicação ou
justificação.

atualizar taxas específicas relacionadas com as contas sem-Swap no seu site, de tempos a
tempos.

(a)

aplicar, sem aviso prévio, taxas de comissões adicionais que digam respeito a pagamentos
de ex-dividendos para CFDs sobre índices, ações individuais e ETFs para trades mantidas
durante os dias de ex-dividendos.

(b)

revogar o estatuto da conta sem-Swap para todas as contas de trading reais que estão sob
suspeita de exploração;

(a)

Terminação do acordo de cliente.(b)
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