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Оторизиран и регулиран от Комисията за финансов надзор на Великобритания FRN: 595450 

При несъответствие в текста между английски и български език, версията на английски език има 

предимство. 

 

 

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

За да се защитят интересите на Клиентите, Admiral Markets UK Ltd. трябва да предприема 

мерки за установяване, управление, предотвратяване и/или разкриване на конфликти на 

интереси в рамките на своята организация, със своите Клиенти и между тях за предотвратяване 

на конфликт на интереси и снижаване неблагоприятното влияние върху Клиентите. 

 

За правилното спазване на задълженията на Admiral Markets UK Ltd. се регламентират 

процедури за сключване на сделки от определени лица, работещи в Admiral Markets UK Ltd., 

които обработват Поръчките на Клиентите и сключват Сделките. 

 

Admiral Markets UK Ltd. трябва регулярно да определя, измерва и управлява (вкл. контролира, 

предотвратява или разкрива) всички рискове от конфликт на  интереси, във връзка с 

инвестиционната си дейност. Споменатите по-горе функции се изпълняват от лице, което 

извършва одити в сътрудничество с риск мениджъра и мениджърите и служители на 

различните отдели. 

 

При определяне на действия, които могат да доведат   до конфликт на интереси, трябва да се 

вземат  в  предвид и оценят следните обстоятелства: 

 

• Admiral Markets UK Ltd. или съответното лице, прави финансов план и се стреми да избегне 

финансова загуба; 

• Интересите на Admiral Markets UK Ltd. и на лицето, предоставящо услуги на Клиентите или 

по отношение на резултата от предоставената услуга от името на Клиента се различават от 

клиентските интереси; 

• Admiral Markets UK Ltd. или съответното лице, обслужващо Клиентите има финансов или 

друг стимул да поставя интересите на един  Клиент над интересите на другите; 

• Admiral Markets UK Ltd. или лицето, обслужващо Клиентите имат бизнес интереси или са в 

същата сфера на бизнес, както Клиента; 

• Admiral Markets UK Ltd. или лицето, обслужващо Клиентите получава, във връзка с 

предоставяната услуга на Клиента, облаги от трети страни, които не са част от стандартната 

комисионна или такса за тази услуга. 

В сила от 07/2016 


