
Điều khoản và Điều kiện của tài khoản Hồi giáo (Miễn phí
qua đêm)

1. Tài khoản Hồi giáo (Miễn phí qua đêm) (sau đây gọi là Tài khoản không phí qua đêm) được cung
cấp bởi Admiral Markets UK Ltd (sau đây gọi là Admiral Markets, Chúng tôi, Của Chúng tôi khi
thích hợp) có văn phòng đăng ký tại tầng 37, One Canada Square, Canary Wharf, London, E14
5AB, Vương quốc Anh và tuân theo các điều khoản và điều kiện sau (Điều khoản và điều kiện).

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. Một tài khoản miễn phí qua đêm được thiết kế cho những khách hàng muốn giao dịch không tính
lãi. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào rằng các tài khoản Swap-free tuân thủ các yêu
cầu của bất kỳ niềm tin hoặc tập hợp niềm tin nào.

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. Tài khoản miễn phí qua đêm phải được sử dụng một cách thiện chí và khách hàng không được sử
dụng tài khoản Miễn phí qua đêm để kiếm lợi nhuận từ giao dịch hoán đổi hoặc không thanh toán
phí qua đêm. Họ cũng nên lưu ý rằng họ không được yêu cầu thanh toán bất kỳ số tiền hoán đổi
nào đã bị mất do chuyển đổi (các) tài khoản giao dịch trực tiếp của họ thành một hoặc nhiều tài
khoản Miễn phí qua đêm trong khoảng thời gian mà (các) tài khoản giao dịch trực tiếp của họ ) đã
/ đã được chuyển đổi thành một hoặc nhiều tài khoản Miễn phí qua đêm.

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. Chúng tôi khuyên rằng chúng tôi có quyền hủy bỏ trạng thái tài khoản Miễn phí qua đêm được
cấp cho bất kỳ tài khoản trực tiếp nào vào bất kỳ lúc nào mà không có nghĩa vụ đưa ra bất kỳ lời
giải thích hoặc biện minh nào.

cập nhật các khoản phí cụ thể liên quan đến tài khoản Miễn phí qua đêm trên trang web của
mình theo thời gian.

(a)

áp dụng mà không cần thông báo trước, phí hoa hồng bổ sung liên quan đến việc trả cổ tức
cho CFD trên các chỉ số, cổ phiếu đơn lẻ và ETF cho các giao dịch được thực hiện trong những
ngày không hưởng cổ tức.

(b)

thu hồi trạng thái tài khoản Miễn phí qua đêm đối với tất cả các tài khoản giao dịch trực tiếp
bị nghi ngờ khai thác;

(a)

Chấm dứt thỏa thuận khách hàng.(b)
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