
Islamiškos (be svopo) sąskaitos nuostatos ir sąlygos
1. Islamišką (be svopo) sąskaitą (toliau - Sąskaita be svopo) suteikia „Admiral Markets UK Ltd“

(toliau - „Admiral Markets“, mes, mūsų ir atitinkamai), kurios buveinė registruota 60 St. Martins
Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16, Jungtinė Karalystė, ir kuriai taikomos šios nuostatos
ir sąlygos (Nuostatos ir sąlygos).

2. Nuostatos ir sąlygos yra esamos kliento sutarties papildymas ir reglamentuoja papildomas
sąlygas, taikomas Sąskaitai be svopo. Susitarime apibrėžimai ir išsireiškimai turi reikšmes, kurios
jiems priskiriamos bendrose „Admiral Markets“ verslo sąlygose.

3. Sąskaita be svopo yra skirta klientams, norintiems prekiauti be palūkanų. Mes nesuteikiame jokios
garantijos, kad Sąskaitos be svopo atitinka bet kurio tikėjimo ar įsitikinimų reikalavimus.

4. Sąskaitose be svopo nemokamas ir neuždirbamas svopas arba palūkanos iš jokių sandorių.
Taikomi standartiniai „Admiral Markets“ sąskaitų spredai, komisiniai mokesčiai ir kitos
standartinės sąlygos.

5. „Admiral Markets“ savo nuožiūra gali:

6. Sąskaitos be svopo turi būti naudojamos sąžiningai, o klientai negali naudoti Sąskaitos be svopo,
kad uždirbtų pelno iš svopo ar svopo nemokėjimo. Jie taip pat turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jie
negali reikalauti sumokėti jokių svopo sumų, kurios buvo prarastos konvertuojant jų realią (-ias)
prekybos sąskaitą (-as) į vieną ar daugiau Sąskaitų be svopo tuo laikotarpiu, kai jų reali prekybos
sąskaita (-os) buvo konvertuojamos į vieną ar daugiau Sąskaitų be svopo.

7. „Admiral Markets“ pasilieka teisę atšaukti Sąskaitos be svopo statusą, nepateikdama jokio
pagrindimo. Jeigu „Admiral Markets“ nustato, kad Sąskaita be svopo yra piktnaudžiaujama,
naudojantis svopo nemokėjimu, tai yra, bet tuo neapsiribojant: sukčiaujant, manipuliuojant,
naudojantis grynųjų pinigų grąžinimo arbitražu, sudarant sandorius ar kitomis apgaulės formomis
naudojant Sąskaitą be svopo, mes pasiliekame teisę nedelsiant imtis veiksmų:

8. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kuriai realiai sąskaitai suteiktą Sąskaitos be
svopo statusą, neprivalėdami pateikti jokių paaiškinimų ar pagrindimų.

kartais savo svetainėje atnaujinti tam tikrus mokesčius, susijusius su Sąskaitomis be svopo;(a)

be išankstinio įspėjimo taikyti papildomus komisinius mokesčius, susijusius su eks-dividendų
mokėjimu už indeksų, atskirų akcijų ar ETF CFD sandorius, įvykdytus eks-dividendų dienomis.

(b)

panaikinti Sąskaitos be svopo statusą visoms realioms prekybos sąskaitoms, dėl kurių kyla
įtarimas dėl netinkamo naudojimo;

(a)

nutraukti kliento sutartį.(b)
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