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AZ ADMIRAL MARKETS UK LTD FIZETÉSEKRE VONATKOZÓ FELTÉTELEI 

  

Jelen Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Feltételek“) minden olyan, az Admiral Markets UK 

Ltd (a továbbiakban: „Admiral Markets“) ügyfelei által végrehajtott tranzakcióra kiterjednek, 

amelyet az ügyfélnek az Admiral Market társasággal együtt nyitott kereskedési célú pénzügyi 

számláját érintő, pénz felvétele vagy letétbe helyezése (a továbbiakban: „Fizetés“) céljából 

hajtottak végre.  

Az Admiral Markets társasághoz eljuttatott Fizetési kérelmek esetén mindkét fél kijelenti, hogy 

elolvasta, megértette, elfogadja és ragaszkodik jelen Feltételekhez, illetve a Kereskedői 

Szobában kiválasztott kifizetési formához és annak feltételeihez. A jelen Feltételek keretein belül 

nem szabályozott kérdések tekintetében az Admiral Markets UK LTD Általános Feltételei 

alkalmazandók. 

Fizetések 

 

Az Admiral Markets fenntartja magának a Fizetési kérelmek bármikor történő elfogadására vagy 

elutasítására vonatkozó saját jogát. Kérjük, vegye figyelembe azt a tényt is, hogy az Admiral 

Markets nem fogad el, így következésképpen nem is dolgoz fel olyan, az ügyfél részéről érkező 

Fizetési kérelmeket, amelyek az ügyféllel nem azonos személyhez (harmadik személyhez) 

köthető számlát érintenek.  

Pénzösszegek felvétele esetén az Admiral Markets fenntartja azon jogát, hogy teljesítsen ilyen 

természetű felkérést az adott bank, közvetítő pénzügyi intézet és ugyanazon számla felé, melyet 

az ügyfél az eredeti vagy megelőző Fizetés alkalmával már használt, függetlenül attól, hogy az 

ügyfél milyen pénzfelvételi formát választott ki vagy részesített előnyben. 

Az Admiral Markets fenntartja magának a Fizetések teljesítésének visszatartására vonatkozó, 

valamint további dokumentumok igénylésének jogát, a Fizetési összeg forrásának ellenőrzése 

vagy egyéb, az Admiral Markets véleménye szerint szükségesnek tekintett vizsgálatok céljából. 

 

 

További Fizetésekre vonatkozó részletek 

 

A Fizetésekre vonatkozó további részletek (pl. Fizetési limitek, időtáblák, stb.) a Kereskedői 

Szobában kerülnek kijelzésre a Fizetési kérelem elküldése után, amikor is minden egyes ügyfél 
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kizárólagos felelőssége, hogy az ilyen részleteket figyelemmel kísérje a Fizetési kérelem leadása 

előtt. 

Hibás vagy nem megfelelő Fizetési kérelmek 

 

Az ügyfelet arra biztatjuk, hogy minden esetleges hibának az általa történő észlelésekor jelezze 

azt a társaság felé. Továbbá, amennyiben az ügyfél hibás vagy nem megfelelő Fizetési kérelmet 

ad le, az Admiral Markets nem kényszeríthető a Fizetésnek a Fizetési Szolgáltató általi 

visszavonására vagy az ügyfél által elszenvedett károknak, költségeknek vagy kiadásoknak az 

ügyfél részére történő megtérítésére. Az ügyfél ugyanakkor felelős az általa benyújtott hibás 

Fizetési kérelem következtében az Admiral Markets társaságot érintő kiadások és a társaság 

által elszenvedett veszteségek kárpótlására.  

Illetékek 

 

Az ügyfelek iránt tanúsított figyelmességének bizonyítékaként az Admiral Markets nem követel 

semmilyen letéti vagy pénzfelvételi díjat, amennyiben azonban az ügyfél havi kettőnél több 

alkalommal szándékszik 1000 (ezer) font sterlingnél alacsonyabb összeget felvenni, akkor a havi 

2 (két) alkalmat meghaladó számú felvételek esetében az Admiral Markets Fizetési Illetéklistája 

alapján meghatározott pénzfelvételi díjat szab ki. Az Admiral Markets saját hatáskörben döntheti 

el, hogy az ügyfél fizessen-e pénzfelvételi vagy letéti illetéket a Admiral Markets Fizetési 

Illetéklistája alapján. Amennyiben ez az eset áll fenn, az ügyfelet e-mail vagy telefonhívás útján 

értesítik a Fizetés végrehajtása előtt, amely után az ügyfél eldöntheti, hogy az Admiral Markets 

folytassa vagy függessze fel a Fizetési folyamatot.       

Abban az esetben, amikor valuta-átváltás szükséges, az Admiral Markets fenntartja az átváltás 

miatti illeték kiszabására való jogát, melyet az Admiral Markets a Fizetés teljesítésének időpontja 

előtt hasznos időn belül megállapított árfolyamon számol ki. 

Habár az Admiral Markets nem számol fel Fizetési illetéket, azonban a Fizetési Szolgáltató saját 

illetéket (pl. átváltási illeték) követelhet a Fizetéseknek a szolgáltató rendszerén keresztül történő 

teljesítése miatt. Ezeknek az illetékeknek a figyelembevétele az ügyfél kizárólagos kötelezettségi 

körébe tartozik. Az Admiral Markets az ügyféllel szemben nem tartozik felelősséggel az ilyen 

irányú tájékoztatás tekintetében. 

Helyi törvénykezés 

 

Mivel a pénzügyi szolgáltatásokra és műveletekre vonatkozó törvényi háttér és jogi szabályozás 

komoly regionális jellegű eltéréseket mutat, minden ügyfél egyénileg felel azért, hogy a helyi 
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jogszabályi keretnek megfelelően járjon el, különös tekintettel az adózásra vonatkozó 

kötelezettségekre. 

A Fizetési rendszer meghibásodásai 

 

Minden ügyfélnek tudnia kell, hogy az online fizetési rendszerek sérülékenysége okán a 

meghibásodás, késedelem és/vagy zavar veszélye fennáll, ez főleg a Fizetési Szolgáltatók 

esetében érvényes. Az ügyfél számára kifejezetten ajánlott, hogy számítógépes rendszere 

biztonsága érdekében állandóan frissítse vírusirtó szoftvereit és a számítógépét folyamatosan 

biztonsági ellenőrzéseknek vesse alá. 

Az Admiral Markets semmilyen körülmények közt nem tekinthető felelősnek a fizetési rendszerek 

bármilyen jellegű késése, meghibásodása vagy kimaradása miatt, vagy a Fizetési Szolgáltatóhoz 

tartozó technikai rendszerekben bekövetkező bármilyen jellegű késések, meghibásodások vagy 

kimaradások miatt, illetve azok bármely esetleges eredményeiért és következményeiért. 

 


