
Termeni de utilizare pentru website
Valid începând cu 01.12.2022

1.Informații generale

1.1 Acești Termeni de utilizare ai website-ului (denumiți în continuare "Termenii website-ului") sunt
furnizați de Admiral Markets AS (AM) și se aplică informațiilor accesibile prin intermediul tuturor site-
urilor web ale AM care promovează serviciile sale sub marca Admirals (alte companii de investiții care
operează în cadrul Admiral Markets Group) pe Internet. Acești Termeni guvernează utilizarea acestor
site-uri web, inclusiv toate subpaginile sale în diferite limbi care aparțin AM.

1.2 Prin accesarea și utilizarea site-ului, vizitatorul reprezintă și garantează că a parcurs Termenii
website-ului, i-a înțeles și i-a acceptat pe deplin. Dacă ești client al AM sau doar un vizitator pe site,
acești Termeni sunt în completare și nu anulează nici un alt acord între tine și AM. Vizitatorul nu
trebuie să folosească acest site dacă are obiecții față de acești Termeni.

2.Informațiile de pe website

2.1 Cu toate că AM a întreprins tot ce este rezonabil pentru a se asigura că informațiile (inclusiv
prețurile valorilor mobiliare și informațiile referitoare la statisticile tranzacțiilor) afișate pe site sunt
exacte și exacte, AM nu garantează corectitudinea informațiilor și nici nu își asumă responsabilitatea
pentru consecințele utilizării acestor informații.

2.2 Sondajele privind piața valorilor mobiliare, comentariile, opiniile și previziunile privind prețurile
titlurilor de valoare și tendințele generale ale piețelor valorilor mobiliare reflectă viziunea subiectivă a
specialiștilor AM. AM nu își asumă responsabilitatea pentru sondajele, comentariile, opiniile și
previziunile menționate, nici pentru posibilele daune rezultate din utilizarea acestora. Sondajele,
comentariile, opiniile și previziunile nu sunt considerate recomandări pentru investiții, cu excepția
cazului în care se indică în mod expres altfel. Vizitatorul nu trebuie să ia decizii de investiții pe baza
studiilor, comentariilor, opiniilor și previziunilor afișate pe site.

2.3 Acest site web și întregul său conținut, inclusiv previziunile și analizele de piață sau specifice ale
instrumentelor, au fost pregătite doar pentru scopuri informaționale și / sau educaționale, iar acordarea
de credibilitate oricărui conținut prezent sau accesat pe acest site se face pe propriul tău risc.
Conținutul de pe acest site nu trebuie interpretat ca o recomandare sau ofertă de a cumpăra sau vinde
valori mobiliare sau financiare sau de a participa la o anumită strategie de tranzacționare. Vizitatorul
nu trebuie să ia deciziile de investiții pe baza studiilor, comentariilor, opiniilor și previziunilor afișate pe
site.

2.4 În cazul în care vizitatorul va părăsi acest site prin intermediul unui link de pe site și va vizualiza
conținut care nu este furnizat de Admiral Markets AS, vizitatorul o va face pe propriul său risc. Admiral
Markets AS nu are control asupra naturii, conținutului și disponibilității acelor site-uri.

2.5 Site-ul nu este adresat acelor persoane cărora le este interzis, conform legilor sau reglementărilor
aplicabile cetățeniei, domiciliului sau reședinței lor, accesarea site-ului web. Persoanele cărora le este
interzis să utilizeze informațiile de pe acest site sau care se îndoiesc dacă li se permite să utilizeze
aceste informații sau nu, sunt rugate să părăsească site-ul.

3.Drepturi de proprietate intelectuală

3.1 Site-urile Admirals, din punctul de vedere al proprietății intelectuale, împreună cu materialele
conținute cu excepția mărcii comerciale, aparțin Admiral Markets AS.

3.2 Proprietarul mărcii comerciale Admirals este Admirals Group AS. Marca comercială utilizată sau
afișată pe site nu poate fi copiată sau utilizată, integral sau parțial sau modificată, fără acordul
prealabil scris al Admirals Group AS. Utilizarea mărcii comerciale a Admirals este permisă doar
companiilior de investiții deținute.

4.Restricţii

Admiral Markets Cyprus Ltd
Dramas 2,

1st floor,
1077 Nicosia, Cyprus

Tel: +357 22 262 181
Email: hello@admiralmarkets.com

CySEC License number: 201/13
Registration number: HE310328



Vizitatorii website-ului ar trebui să:

nu publice niciun material de pe website pe nici un fel de platformă media fără acordul scris al
AM;
nu utilizeze acest site în niciun fel care este sau poate fi dăunător acestuia;
nu utilizeze acest website în niciun fel care să afecteze accesul utilizatorilor la acest site;
nu utilizeze acest website în contradicție cu legile și reglementările aplicabile sau într-un mod care
provoacă sau poate provoca daune site-ului;
nu se angajeze în niciun fel de activitate de minare de date, culegere de date, extragere de date
sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site sau în timpul utilizării acestui site;
nu utilizeze acest site pentru a se angaja în orice activitate de publicitate sau marketing, cu
excepția cazului în care acest drept a fost acordat de către AM.

5.Limitarea răspunderii

5.1 În niciun caz, AM nu va fi răspunzătoare în raport cu vizitatorii site-ului pentru orice rezultat care
apare sau este în vreun fel legat de utilizarea acestui site, indiferent dacă această răspundere se
încadrează în contract, este delictuală sau în alt mod, inclusiv pentru orice răspundere indirectă sau
care apare ca o consecință sau care ține de o răspundere specială ce decurge din sau în legătură cu
orice modalitate de utilizare a acestui site web.

5.2 Se depun toate eforturile pentru a menține site-ul în funcțiune fără probleme. Totuși, Admiral
Markets AS nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru faptul că site-ul este
temporar indisponibil din cauza problemelor tehnice care nu țin de controlul nostru.

6.Copyright

6.1 Informațiile puse la dispoziție pe website-uri, inclusiv designul, sunt proprietatea intelectuală a AM,
cu excepția cazului în care se prevede altfel. AM este autorizată să atribuie, să transfere și să
subcontracteze drepturile și / sau obligațiile ce revin în temeiul acestor Termeni fără nici o notificare
sau consimțământ necesar.

6.2 Reproducerea, publicarea sau transferul către terțe părți a sondajelor, comentariilor, opiniilor,
previziunilor sau a altor informații disponibile pe website este interzisă fără consimțământul prealabil
în scris al AM.

6.3 Participanții la forumuri de discuții, camere de chat și secțiuni de comentarii ale website-ului
trebuie să trimită doar materiale pentru care dețin drepturi de autor sau la care dețin permisiunea de a
trimite pe baza altor drepturi.

7.Cookie-uri

7.1 Site-ul conține cookie-uri. Un cookie este un mic fișier text care este stocat de către site pe hard-
diskul utilizatorului. Fișierele text cookie cuprind numere și litere. Fișierele cookie sunt salvate în zone
speciale din memoria calculatorului sau a dispozitivului mobil. Există două tipuri de cookie-uri pe care
le au site-urile companiilor de investiții Admirals.

7.2 AM folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor, pentru a face ca site-ul să
funcționeze, pentru a activa securitatea site-ului și pentru a oferi companiei informații de marketing
despre vizitatorii site-ului. AM nu utilizează cookie-uri pentru a colecta informații de identificare
personală, cookie-urile pe care le folosim sunt doar pentru a colecta informații anonime în scopul
optimizării serviciilor noastre și nu pentru a colecta informații cu caracter personal.

7.3 Există două tipuri de cookie-uri utilizate pe website-urile AM:

Cookie-uri persistente stochează un fișier pe computerul vizitatorului pentru o anumită
perioadă de timp. Website-ul web utilizează cookie-uri persistente pentru a monitoriza navigarea
vizitatorului pe site și pentru a colecta date statistice. Cookie-urile persistente permit, de
asemenea, AM să urmărească locația și interesele utilizatorilor care accesează site-urile web AM și
să îmbunătățească experiența serviciilor oferite. Unele dintre aceste cookie-uri persistente sunt
cookie-uri ale terțelor părți, de genul companiilor de analiză web, dar și al altor terțe părți
implicate în monitorizarea navigării pe site. Poți șterge cookie-urile persistente urmând
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instrucțiunile furnizate în fișierul "Ajutor" al browserului de internet. AM stochează un cookie
persistent în scopuri statistice.
Cookie-urile de sesiune sunt temporare și vor dispărea atunci când vizitatorul iese din site sau
închide browserul. Cookie-urile de sesiune pot fi utilizate pentru a permite anumite funcții ale site-
ului, cum ar fi solicitarea unui serviciu sau a unui produs. Pentru a utiliza în totalitate site-ul,
vizitatorul trebuie să accepte utilizarea cookie-urilor de sesiune.

7.4 Dezactivarea modulelor cookie este întotdeauna o opțiune dacă dorești să acceptați cookie-urile în
browserul web. Dacă nu dorești să accepți modulele cookie, poți seta browserul să le dezactiveze
automat sau să te informeze de fiecare dată când un site web solicită adăugarea unui modul cookie.
Poți consulta funcția de ajutor (help) a browserului web pentru a opera setările necesare. Te rugăm să
reții că unele dintre serviciile și funcțiile site-ului nostru pot fi restricționate în cazul în care cookie-urile
nu sunt acceptate.

8.Legea aplicabilă și jurisdicția

8.1 Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile Republicii Estonia, iar orice
litigii care decurg din acești Termeni vor fi înaintate Judecătoriei Harju.
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