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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÚTMUTATÓ 

 

A szabályozási kötelesség teljesítése érdekében az Admiral Markets UK Ltd intézkedéseket foganatosít a 

szervezeten belüli , ügyfelekkel szembeni, illetve ügyfelek közötti  érdekellentétek azonosítására, 

kezelésére, megelőzésére és/vagy feltárására, azzal a céllal, hogy megelőzze a kedvezőtlen 

érdekellentétek befolyását az ügyfelek érdekeire nézve.  

A Konfliktuskezelés tekintetében, az ügyfeleinkkel szembeni kötelezettségünk megfelelő 

törvényszerűségére vonatkozóan az Admiral Markets UK Ltd monitorozni fogja az egyes tranzakciók 

ügyvitelét, amelyeket bizonyos, bevont személyek hajtanak végre, valamint az ügyfelek által benyújtott 

tranzakció rendelések feldolgozására. 

Az Admiral Markets UK Ltd rendszeresen meghatározza, felméri és kezeli (beleértve az ellenőrzést, 

megelőzést és feltárást) a befektetési tevékenységgel kapcsolatos bármely érdekellentétre vonatkozó 

kockázatot. A fenti feladatot az Ügyvezető Tanács, valamint a gazdasági egységek vezetőivel és 

alkalmazottaival együtt dolgozó megfelelési tisztviselő teljesíti. 

Azon tevékenységek meghatározására, amelyek érdekellentétet eredményezhetnek, a szolgáltatás-

nyújtás során  a következő körülmények létezése kerül elbírálásra: 

 Az Admiral Markets UK Ltd, vagy egy fontos személy pénzügyi nyereséget szerez, illetve a 

nyereség megszerzése valószínű, vagy egy pénzügyi veszteséget elkerül egy ügyfél nevében; 

 Az Admiral Markets UK Ltd, vagy egy fontos személy érdekei az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás 

során, illetve egy ügyfél nevében végrehajtott szolgáltatás során különböznek az ügyfelek 

érdekeitől; 

 Az Admiral Markets UK Ltd, vagy egy fontos személy pénzügyi, vagy egyéb ösztönzés birtokában 

van, amely előnyben részesíti egy ügyfél érdekeit egy másik ügyfél érdekeivel szemben; 

 Az Admiral Markets UK Ltd, vagy egy fontos személy gazdasági érdekei, illetve részvétele az 

adott tevékenységi körben megegyezik az ügyfél érdekeivel; 

 Az Admiral Markets UK Ltd, vagy egy fontos személy anyagi ösztönzést kap az ügyfél számára 

végrehajtott szolgáltatással kapcsolatosan egy harmadik fél részéről, amely nem részese a 

szabványos jutaléknak, illetve az adott szolgáltatás díjazásának  
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