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1. Admiral Markets AS-il (edaspidi AM) on õigus Eesti Finantsinspektsiooni poolt väljastatud
tegevusloa alusel hoida kliendi raha ja väärtpabereid õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras,
lähtudes seejuures kliendi poolt antud mandaadist.
2. AM hoiab talle usaldatud kliendi vara lahus enda ja AM-i klientide varast, kui kliendiga ei ole
kirjalikult ja selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti.
3. AM-i poolt valitsetav klientide vara, sealhulgas AM-i enda nimel hoitav klientide vara, samuti selle
arvel omandatud vara, kuulub vastavatele klientidele ning ei kuulu AM-i pankrotivara hulka.
Eelviidatud vara arvel ei saa rahuldada AM-i võlausaldajate nõudeid. Selle tagamiseks peab AM
klientide vara osas eraldi arvestust lahus enda raamatupidamisest. AM peab tagama eraldi
arvestuse pidamise iga kliendi vara osas ning tagama täpsuse ja vastavuse tegelikkuses klientide
jaoks hoitavatele varadele.
4. AM võib hoida klientide vara välisriigis tegutseva teenusepakkuja (mh krediidiasutuse, selleks
vastavat
tegevusluba
omava
maaklerettevõtte,
investeerimisühingu,
depositooriumi,
väärtpaberiregistri, arveldussüsteemi vms; edaspidi Haldur) juures. Sellisel juhul kohalduvad
kliendi vara hoidmisele ja käsutamisel lisaks ka vastava Halduri, väärtpaberibörsi või registri
reeglid, asjakohased välisriigi õigusaktid ja vastava turu praktika. Vara hoidmisele kohalduva
välisriigi õiguse tõttu võivad kliendi raha või väärtpaberitega seonduvad õigused olla erinevad Eesti
õigusaktidega sätestatust (mh Halduri maksejõuetusmenetluse korral).
5. Klientide raha ja väärtpaberite hoidmise korra ja teenuse osutaja valiku otsustab AM-i juhatus,
lähtudes klientide parimatest huvidest. AM hindab regulaarselt klientide vara hoidvate kolmandate
isikute raamatupidamisarvestuse, andmete ja registrite vastavust AM-i raamatupidamisarvestusele
ja muudele andmetele.
6. AM kohustub mitte kasutama kliendile kuuluvat vara enda huvides (sh teha väärtpaberite kaudu
finantseerimise tehinguid), välja arvatud juhul, kui klient on vara kasutamiseks andnud kirjalikus
vormis sõnaselge nõusoleku ning vara käsutamine ei välju selleks antud kliendi nõusoleku
ulatusest.
7. AM esitab kliendi vara hoidmisel kliendile AM-i sise-eeskirjades määratletud teabe.
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