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Az Admiral Markets UK Ltd kereskedési rendszereit " vészjelzőkkel" látták el, melyek célja,
hogy normál piaci körülmények közt történő kereskedés esetében visszatartsák az ügyfelet
negatív mérleg kialakításától, ilyen például a "Stop out Level" (számla kimerülési szintje).
Akárcsak a hétköznapi gyakorlatban, minden ügyfél számára lehetséges és egyben ajánlott is,
hogy személyre szabott határértékeket állítson be, melyek segítségével korlátozni tudja a felmerülő veszteségek mértékét, melyek egyben segítik őt profitjának maximalizálásában.
Példaként, egy személyre szabott “Stop Loss” (“Veszteség-stop”) vészjelzőt kell alkalmazni,
amely figyelembe veszi a nyitáshoz használt tőkeáttétel mértékét a számlaegyenleghez és az
egyéni megrendeléshez viszonyítva. Ismétlésként, a "Risk Management" ("Kockázat Menedzsment") egy igen fontos része a termékek tőkeáttételes kereskedésének.
Alkalmanként azonban a fenti vészjelzők csődöt mondhatnak. Ez a “piacon bekövetkező szakadékok” (például hétvégi zárás és a nyitás közt bekövetkezett események) miatt történhet,
melyek a kereskedés közbeni negatív mérleg kialakulásához és felhalmozódásához vezetnek.
Amennyiben egy ügyfél esetében negatív mérlegegyenleg esete merül fel, az ügyfélnek azonnal a Társaság technikai támogatói csapatához kell fordulnia.
A társaság értékeli a kérelmet és a saját meggondolásai alapján a negatív mérlegegyenleg
összegét az ügyfél számlájára fejti, abban az esetben, ha a hiány a jelen Szabályzatnak megfelelő normál kereskedési tevékenységek következtében jelent meg.
Ez a védekezési politika az Admiral Markets UK Ltd minden lakossági ügyfelének segít a kereskedési számlájukon esetlegesen fellépő negatív mérlegegyenleg kialakulásának megelőzésében.
A számlára fejtendő összeg mértékének meghatározása az ügyfél által birtokolt számlákon,
normál kereskedési tevékenységek során felhalmozott (24 órás időtartam alatt) negatív mérlegegyenlegeinek összesítése által történik. Saját meggondolásai alapján, az Admiral Markets
UK Ltd az ügyfél számlájára fejti az előbb leírt teljes negatív mérlegegyenleg összegét egészen
a megszabott maximális £50,000 értékig (vagy az ezzel egyenértékű valuta értékben az ügyfél
által használt valutában kifejezve).
Jelen eljárásmód azonban csak "zászlóshajó" típusú Admiral.Markets számlák esetén alkalmazható, és kizárólag lakossági ügyfelek számára hozzáférhető.
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Az Admiral Markets UK Ltd minden ügyfele részére azt tanácsolja, hogy kereskedési számláján
mindig tartalékoljon biztonsági fedezetösszeget és sohase használja a “margin call”, “Stop Out
Level” vagy “negative balance on account protection policy” (“pótfedezeti felhívás”, “ számla
kimerülési szintje” vagy “negatív számlaegyenleg megelőzési politika”) opciókat mint kockázatkezelési stratégiai elemeket!

Jelen politika rendelkezései nem alkalmazandók az alábbi esetekben:











Elemi csapás bekövetkezése esetén*
rendkívüli piaci körülmények bekövetkezése vagy a piac rendkívüli mozgásai/volatilitása esetén
amennyiben a társaság saját elemzése alapján arra a következtetésre jut, hogy a negatív mérlegegyenleg kialakulása nincs összefüggésben az ügyfél tényleges kereskedői tevékenységével (például, ha a hiány a társaság felé meglévő kötelezettségek és
kiadások következtében alakult ki)
amikor a negatív mérlegegyenleg kialakulása, közvetlen vagy közvetett módon a társaság által megszabott feltételek bármelyikének áthágása következtében, vagy a piaci
szabályok áthágása folytán alakul ki, itt beleértve az Egyesült Királyság, az ügyfél szülőhazájának, tartózkodási országának vagy az EGT bármely tagországának törvényeit,
de nem csupán az itt felsorolt országok törvényeire korlátozódó törvényszegéseket
amennyiben az ügyfél Jogosult Szerződő Félnek vagy Professzionális Ügyfélnek minősül
amennyiben az ügyfél a társasággal üzleti viszonyban áll a társaság által biztosított
hitelkeret-megállapodás vagy bónusz-megállapodás keretein belül
amennyiben mi, saját meggondolásaink alapján arról tájékoztatjuk önt, hogy ön ki van
zárva jelen biztonsági politikánk hatálya alól
az alább bemutatott események bekövetkezésének esetén: a Platformok (vagyis a kereskedési célú szoftverek, mobil applikációk, Web Trader eszközök) működésében bekövetkező üzemzavarok vagy ezek működése és működtetése folytán bekövetkező késések esetén, minden olyan ok esetén, mely illetékességi körünkön túl esik, robotok
útján történő kereskedés esetén, “Szakértői Tanácsadók” (“Expert Advisors”) vagy bármilyen külső kereskedői jelzésadók hibája esetén, bármely közvetítő bróker vagy elszámoló ügynök által elkövetett cselekedet, mulasztás vagy gondtalanság esetén, leszámítva ha azok a mi gondatlanságunk, csalásunk vagy szándékos károkozásunk esetében és annak folyományaként következett be.
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* Elemi csapásnak minősül minden olyan természetfeletti esemény, háború, terrorizmus, rossz szándékú károkozás, polgári zendülés, ipari baleseti esemény, bármely Rendkívüli Piaci Esemény, vagy minden olyan cselekedet, jogi szabályozás, kormány vagy multinacionális testületek és szervezetek által hozott döntés, mely a Társaság
véleménye alapján olyan mértékben zavarja meg a piac normális viselkedését, hogy az Ügyfél Megbízásának teljesítése veszélybe kerül.
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