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НЕГАТИВЕН БАЛАНС ПО ADMIRAL.MARKETS СМЕТКА: ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА
Системите за търговия на Admiral Markets UK Ltd са проектирани с "предпазни мерки", за да
спомогнат предотвратяване реализирането на отрицателен баланс от клиентите, когато търгуват
при нормални пазарни условия, например "Stop out level".
Също така, като често срещана практика, всички клиенти могат и трябва да поставят лични
ограничения за управление на риска, които могат да спомогнат за ограничаване на загубите и за
максимизиране на печалбата.
Например, персоналният "Stop Loss" трябва да бъде изчислен като се взема предвид размера на
ливъриджа, който се използва за открити позиции във връзка с наличността по сметката и
индивидуалния размер на поръчката. Казано с други думи, "Управлението на Риска" е важна
част от търговията с ливъридж продукти.
Понякога горните предпазни мерки може да се провалят. Това може да се дължи на значителен
"гап на пазара" (при затваряне и отваряне на пазара през уикенда), който може да доведе до
отрицателно салдо при търгуване. Ако клиентът установи негативен баланс през търговската
дейност, клиентът следва да уведоми екипа за поддръжка на компанията.
Компанията ще направи оценка на ситуацията и по своя преценка може да кредитира сметката
на клиента със сумата на отрицателното салдо, когато дебитът се дължи на нормална търговска
активност според тази Политика.
Тази политика помага за защита клиентите на дребно на Admiral Markets UK Ltd от
реализиране на Негативен Баланс по тяхната сметка за търговия.
Сумата, която ще бъде кредитирана се определя, като се сумират всички отрицателни салда на
клиента (възникнали в продължение на 24-часовпериод от време) по всички Admiral.Markets
сметки, притежавани от клиента при Admiral Markets UK Ltd, поради нормални търговски
дейности. По своя преценка, Admiral Markets UK Limited ще кредитира сметката на клиента с
общото отрицателно салдо, както е описано, до максимум £ 50 000 (или еквивалентната
стойност на валутата на Вашата сметка за търговия).
Тази политика е достъпна само за сметката за търговия Admiral.Markets и е достъпна само за
клиенти на дребно. Admiral Markets UK Ltd съветва да поддържате подходящи нива на
маржин във Вашата търговска сметка по всяко едно време и да не използвате „маржин кол”,
„Stop Out level” или „политика за защита от отрицателен баланс на сметката” като метод за
управление на риска!

Разпоредбите на тази политика не се прилагат:
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когато компанията определи, по свое лично и единствено усмотрение, ченегативния
баланс не е свързан с търговската активност на клиентите(например, когато дебитът се
отнася до някои от таксите и комисионните накомпанията)
когато отрицателният баланс е свързан с или е резултат от, пряко илинепряко,
нарушение от страна на клиента на някоя от разпоредбите наусловията на компанията
или нарушение на пазарните правила, включително,но не само на законите на
Обединеното Кралство, на държавата на произход идържавата на пребиваване на
клиента или друга страна в рамките на ЕИП.
ако клиентът е класифициран като Подходящ контрагент или Професионален клиент
когато клиентът е свързан с компанията чрез кредитни схеми или схема заматериално
стимулиране, предоставени от компанията под формата на бонус
когато ние, по наше усмотрение, Ви уведомим, че сте изключени от тазизащита;
в случай на ситуация, произтичаща от описаното в следното: всяка грешкаили отказ в
работата на Платформите (софтуерни инструменти за търговия,мобилни приложения,
WebTrader или всяко забавяне, причинено отПлатформите), всякаква причина, извън
нашия контрол, търговия чрез роботи, „Експертни системи” или (външни) доставчици
на търговски сигнали, действията, пропуските или небрежността от страна на всеки
междиненброкер или агент по сетълмента, освен до степента, причинена от
нашатанебрежност, измама или умишлено неизпълнение на задълженията.

*"Форсмажорните обстоятелства" се дефинират като всеки акт на Бога, войни,
тероризъм,злонамерена повреда, граждански безредици, индустриални действия, всяко
Извънредносъбитие на пазара или актове и разпоредби за всички правителствени или
наднационалниоргани или власти, които по мнение на Компанията предотвратяват
нормалнотофункциониране на пазара във връзка с Клиентските поръчки.

-В сила от: 07/2016 –

Ограничаване на отговорност за превода: Уебсайтът на Admiral Markets UK Ltd използва различни
преводачески инструменти, с цел превеждането на страниците на този сайт за използване в други
държави. Тези Преводачески инструменти ще Ви позволят да разберете общото намерение на
оригиналното съдържание, но не винаги произвеждат правилен превод. Официалният текст е
английската версия на Уебсайта на Admiral Markets UK Ltd www.admiralmarkets.co.uk. Всички
несъответствия или разлики, получени при превода, не са обвързващи и нямат правно действие за целите
на привеждане в съответствие или изпълнение. Ако възникнат някакви въпроси относно точността на
информацията, представена от преведената версия на сайта, моля, обърнете се към официалната
английска версия. Admiral Markets UK Ltd не носи отговорност за точността. Поради езикови
усложнения, както и поради възможността от няколко различни превода и тълкувания на определени
думи и фрази, съществуват ограничения в преводите. Затова Admiral Markets UK Ltd препоръчва
разглеждането и проверката на превода в резултат от използването на тази услуга и не поема отговорност
за достоверността му.
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