
Pogoji in pravila Islamskega računa (brez Swap-a)
1. Islamski račun (brez zamenjave) (v nadaljevanju račun brez zamenjave) zagotavlja Admiral

Markets Cyprus Ltd (v nadaljevanju Admirals, mi, vi, naš, kot je primerno), katerega registrirani
sedež je Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus in v skladu z naslednjimi določili in pogoji
(Določila in pogoji).

2. Določila in pogoji so dodatek k obstoječi pogodbi s stranko in urejajo dodatne pogoje, ki veljajo za
račun brez zamenjave. Za namen sporazuma imajo opredelitve in izrazi pomen, ki jim je dodeljen
v splošnih pogojih poslovanja Admirals.

3. Račun brez zamenjave, zasnovan za stranke, ki želijo trgovati brez obresti. Ne zagotavljamo
nobenega jamstva, da so računi brez zamenjave v skladu z zahtevami katere koli vere ali nabora
prepričanj.

4. Računi brez zamenjave ne plačujejo in ne zaslužijo zamenjave ali obresti pri nobenem trgovanju.
Veljajo standardni razmiki, provizije in drugi standardni pogoji računov Admirals.

5. Admirali lahko po lastni presoji:

6. Račune brez zamenjave je treba uporabljati v dobri veri, stranke pa ne smejo uporabljati računa
brez zamenjave za ustvarjanje dobička iz zamenjav ali neplačevanja zamenjav. Upoštevati je
treba tudi, da ne smejo zahtevati plačila zneskov zamenjave, ki so bili izgubljeni zaradi pretvorbe
njihovih živih trgovalnih računov v enega ali več računov brez zamenjave za obdobje, v katerem
so njihovi aktivni trgovalni računi) je bil/so pretvorjen v enega ali več računov brez zamenjave.

7. Admirals si pridržuje pravico do preklica statusa računa brez zamenjave, ne da bi bilo treba za to
obrazložiti. Če Admirals odkrije, da se račun brez zamenjave zlorablja z izkoriščanjem prednosti
neplačevanja zamenjav, v obliki, vendar ne omejeno na: goljufije, manipulacije, arbitraže vračila
denarja, prenosa poslov ali drugih oblik goljufive ali goljufive dejavnosti z uporabo računa brez
zamenjave, si pridržujemo pravico do takojšnjega ukrepanja v obliki:

8. Priporočamo, da si pridržujemo pravico, da kadar koli prekličemo status računa brez zamenjave, ki
je bil dodeljen kateremu koli dejavnemu računu, ne da bi bili dolžni predložiti kakršno koli
pojasnilo ali utemeljitev.

občasno posodablja posebne stroške v zvezi z računi brez zamenjave na svojem spletnem
mestu.

(a)

brez predhodnega obvestila zaračunajte dodatne provizije v zvezi s plačili ex-dividend za
CFD-je na indekse, posamezne delnice in ETF za posle, ki se izvajajo v dnevih ex-dividend.

(b)

preklic statusa računa brez zamenjave za vse življenjske trgovalne račune, ki so pod sumom
izkoriščanja;

(a)

Prekinitev pogodbe s stranko.(b)
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