
Termenii și condițiile pentru un cont islamic (fără swap-
uri)

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. Un cont fără swap-uri, conceput pentru clienții care doresc să tranzacționeze fără dobânzi. Nu
oferim nicio garanție conform căreia conturile fără swap corespund cerințelor oricărei credințe sau
ceva de acest gen.

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. Conturile fără swap trebuie utilizate cu bună credință, iar clienții nu pot utiliza acest tip de cont cu
scopul de a obține profituri din swap-uri sau pentru a nu plăti swap-uri. De asemenea, aceștia ar
trebui să rețină faptul că este posibil să nu poată solicita plata sumelor aferente swap-urilor care
s-au pierdut ca urmare a convertirii conturilor lor de tranzacționare într-unul (sau mai multe)
conturi de tip swap-free pentru perioada în care conturile lor live de tranzacționare au fost
convertite într-unul sau mai multe conturi swap-free (fără 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. Vă atenționăm că ne rezervăm dreptul de a anula în orice moment statutul de cont fără swap
acordat oricărui cont live, fără să fim obligați să oferim nicio explicație sau justificare.

actualizeze costurile specifice referitoare la conturile fără swap pe site-ul său web, din când
în când.

(a)

să aplice, fără vreo notificare prealabilă, comisioane / taxe suplimentare cu privire la plățile
ex-dividend pentru CFD-urile pe indici, acțiuni și ETF-uri pentru tranzacții efectuate în
perioadele ex-dividend.

(b)

revocarea statutului de cont fără swap pentru toate conturile de tranzacționare live care sunt
suspectate de acest gen de exploatare;

(a)

Închiderea contractului de client.(b)
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