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PLATEBNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

ADMIRAL MARKETS AS 
Platné od 1. 9. 2017 

 
Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou platné pro všechny převody učiněné klienty 
Admiral Markets AS (dále jen „Admiral Markets“) za účelem vložení finančních prostředků nebo 
vybírání finančních prostředků (dále jen „Platba“) z nebo na obchodní účet klienta, který byl 
založen u Admiral Markets.  

Po odeslání žádosti o provedení platby Admiral Markets každý klient potvrzuje, že četl, pochopil 
a souhlasí s tím, že je vázán těmito Podmínkami. Pro záležitosti, které nejsou určeny těmito 
Podmínkami, jsou platné Všeobecné smluvní podmínky Admiral Markets AS.  

1. Platby 
1.1 Admiral Markets si vyhrazuje právo zpracovat nebo stornovat požadavky klientů a provést 

Platbu kdykoliv dle vlastního uvážení. Vezměte prosím na vědomí, že Admiral Markets 
nezpracuje příchozí nebo odchozí platby, které patří někomu jinému (třetí osobě), tedy nepatří 
klientovi.  

 
1.2 V případě výběru finančních prostředků si Admiral Markets vyhrazuje právo zpracovat takovou 

žádost ve stejné bance, zprostředkovatelské bance nebo v jakémkoliv dalším platebním 
systému (dále jen „Poskytovatel platební služby“) a na stejný účet použitý klientem pro učinění 
původní nebo jakékoliv předchozí platby bez ohledu na to, jakou si vyberete preferovanou 
metodu k výběru finančních prostředků. 

 
1.3 Admiral Markets si vyhrazuje právo zadržet provádění plateb a kdykoliv si vyžádat další 

dokumenty a to pro kontrolu zdroje plateb nebo pokud to Admiral Markets vyžaduje za 
nezbytné.  

2. Další údaje o platbě  
2.1 Specifičtější údaje platné pro platby (např. limity plateb, časový harmonogram atd.) jsou 

zobrazeny v Kabinetu Tradera při zadávání žádosti o provedení platby, každý klient je povinen 
přečíst si takové údaje předtím, než odešle jakoukoliv žádost o platbu.  

3.     Chybné nebo nesprávné žádosti o platby 
3.1  Klientům doporučujeme dávat si pozor na nepřesnosti v žádostech o provedení platby. V 

případě, že klient odeslal chybnou nebo nesprávnou žádost, Admiral Markets není povinna 
žádat o vrácení platby od Poskytovatele platební služby ani uhradit klientovi jakýkoliv poplatek 
nebo další náklady s tím spojené. Klient je zodpovědný za kompenzaci jakýchkoli nákladů 
nebo škod Admiral Markets, které vznikly následkem chybné žádosti o provedení platby. 

4.   Poplatky   
4.1 Založení reálného i demo účtu je zdarma. 
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4.2 V případě, že se měna obchodního účtu klienta liší od měny převáděných financí, převáděná 
částka bude zkonvertována dle denního směnného kurzu přijímací banky Admiral Markets AS, 
kam byla platba poslána.  

4.3 Vklady budou převedeny na obchodní účet klienta během jednoho pracovního dne v čase od 
09:00-17:00, jakmile se finance objeví na sběrném účtu Admiral Markets AS.  

4.4 V případě, že jsou aplikovány poplatky přijímající bankou nebo zprostředkující bankou, částka 
bude odečtena z převáděných financí. Z tohoto důvodu můžete obdržet částku nižší, než jste 
poslali. Admiral Markets AS nenese odpovědnost za jakékoliv servisní poplatky ostatních bank.  

4.5 V případě, že při vkladu financí na sběrný účet Admiral Markets AS vyberete “Všechny poplatky 
hradí příjemce” nebo “Sdílené poplatky”, poplatky budou odečteny z částky převáděné na 
obchodní účet.  

 

VKLADY 
 

Podporované měny Poplatky Minimální 
částka 

Maximální 
částka* 

 
Doba 

zpracování 

Bankovní převod  

Závisí na zemi 
bydliště:  
EUR, USD, AUD, BGN, 
CHF, CZK, GBP, HRK, 
HUF, NOK, PLN, RON, 
RUB, SEK 

Zdarma Žádné minimum Žádné 
maximum  

 
 
 
Do 3 pracovních 
dní 

Visa a MasterCard 
platební karty 

GBP, EUR, USD, CHF 
0.9%, min 1 GBP/ 
EUR/ USD/ CHF 

50 GBP/ EUR/ 
USD/ CHF 

5000 GBP/ 
EUR/ USD/ 
CHF 

 
Okamžitě 

Bankovní spojení 
Estonsko EUR 1.5%, min 1 EUR, 

max 6 EUR 10 EUR 5000 EUR 

Bank spojení Litva, 
Lotyšsko, Finsko EUR 1.9%, min 1 EUR 10 EUR 5000 EUR 

 
 

 
 

 
VÝBĚRY 

 
Podporované měny Poplatky Minimální 

částka 
Maximální 
částka * 

Doba 
zpracování 

 
Bankovní převod 

 
Závisí na zemi bydliště: 
EUR, USD, AUD, GBN, 
CHF, CZK, GBP, HRK, 

HUF, NOK, PLN, RON, 
RUB, SEK 
 

 
Dva požadavky na 
výběr zdarma každý 
měsíc. 
 
5 EUR / 5 USD /  
7.5 AUD / 10 BGN /  
6 CHF / 150 CZK /  
5 GBP / 40 HRK /  

 
Žádné 
minimum 
 

 
Žádné 
maximum 

 
Do 3 pracovních 
dní 
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1500 HUF / 50 NOK 
/ 25 PLN / 25 RON 
/   350 RUB / 50 
SEK 

Speciální podmínky bankovních převodů: 
Platby v EUR do 
Evropské unie EUR 1 EUR  

Žádné 
minimum 
 
 

 
Žádné 
maximum 
 

 
Do 3 pracovních 
dní Platby v GBP do 

Velké Británie GBP 1 GBP 

Platby v BGN do 
Bulharska BGN 2 BGN 

Platby v CZK do 
České republiky CZK 30 CZK 

Platby v HUF do 
Maďarska HUF 300 HUF  

Platby v PLN do 
Polska PLN 5 PLN  

Platby v RON do 
Rumunska RON 5 RON  

* Limit za 24 hodin na klienta 

Další poplatky: 

Poplatek za neaktivitu* 
(platné od 01.09.2017) 

 10 EUR – za měsíc 

  * Částka účtovaná klientům, kteří neučinili žádný obchod za předchozích 24 měsíců a mají na obchodním účtu kladný 
zůstatek. 

 

4.6  Admiral Markets AS zpracovává výběry ten samý pracovní den, kdy byl požadavek na výběr 
zadán, pokud byl zadán do 17:00. Požadavky na výběry zadané po 17:00 v pracovní den a o 
víkendu, nebo státním svátku, budou zpracovány následující pracovní den.  

4.7 Platné poplatky jsou aplikovány ve stejné měně, jako je měna obchodního účtu klienta – např. 
pokud je měna účtu EUR, poplatky budou strženy také v EUR, pokud je měna účtu GBP, 
poplatky budou strženy v GBP.  

4.8 Vezměte prosím na vědomí, že obchodování může zahrnovat dodatečné poplatky, které jsou 
účtovány za držení pozice přes noc (SWAP), připsání/odečtení vyrovnání dividend za akcie 
CFDs a indexy CFDs v souladu s obchodními podmínkami zveřejněnými v sekci Specifikace 
kontraktů na webových stránkách Admiral Markets. 

5.     Místní legislativa  
5.1 Protože se zákon a předpisy týkající se finančních služeb a peněžních operací liší region od 

regionu, každý klient je zodpovědný za splnění jakýchkoli místních předpisů, zejména 
předpisů pro platné daňové závazky.  
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6.     Poruchy platebních systémů 
6.1 Každý klient musí vzít na vědomí neodmyslitelnou zranitelnost vůči selhání, zpoždění a/nebo 

poruše online platebních systémů, zejména spojených s Poskytovatelem platební služby. 
Klientům se důrazně doporučuje udržovat jejich antivirový software aktualizovaný a průběžně 
kontrolovat počítač na výskyt virů.  

 
6.2 Za žádných okolností není Admiral Markets zodpovědná za jakékoliv zpoždění, poruchy 

a/nebo výpadky platebního systému a/nebo jakéhokoli jiného technického systému, který 
patří nebo je provozován Poskytovatelem platební služby a/nebo za následky těchto zpoždění, 
poruch a/nebo výpadků.  

 

	


