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V rámci kampaně DAX bez spreadu obdrží způsobilí klienti kompenzaci spreadu za platné 

obchody učiněné během stanoveného období na indexu DAX 30 CFD, za následujících 

podmínek: 

 

Všeobecné podmínky a definice 

 
1. Kampaň je pořádána společností Admiral Markets UK Ltd, platí od 1. září do 30. září 

2016 

2. Způsobilí klienti jsou noví i stávající klienti, kteří mají reálný obchodní účet typu 

Admiral.Markets, a kteří učinili nový vklad financí během stanoveného období a 

přihlásili se do kampaně. Každá fyzická nebo právnická osoba se může zúčastnit 

kampaně pouze jednou – před účastí v této kampani si klient vybere jeden reálný účet 

Admiral.Markets, který bude brán v potaz. 

3. Kompenzace spreadu znamená vrácení hodnoty spreadu, která se rovná cenovému 

přírůstku 1 indexového bodu (1.0 bod) na instrumentu [DAX30] nebo [DAX30]-Pro 

4. Nové finanční prostředky jsou definovány jako nový vklad, který dříve nebyl uložen u 

společnosti Admiral Markets Group (jeden vklad, nikoliv součet po sobě jdoucích 

vkladů). Pokud bychom odhalili nefér jednání nebo podezření na podvod ze strany 

zákazníka, vyhrazujeme si právo jej plně vyloučit z účasti v této kampani. Za nové 

finanční prostředky se nebudou brát finanční prostředky, které se stáhnou a poté 

opět vloží z obchodního účtu u Admiral Markets Group (AM AS a AM UK Ltd.). Interní 

transfer není proto brán jako nový vklad na účet. 

5. Platné obchody jsou tzv. round-turn obchody, otevření a zavření pozice na výše 

zmíněných instrumentech s: 

a. minimálním rozdílem 5.0 minut mezi otevíracím a zavíracím časem obchodu,  

b. minimální zisk/ztráta absolutní hodnoty překračující pět plných indexových 

bodů (>5.0 bodů) 

6. Počet dní, za které bude spread kompenzován, je poskytnut každému způsobilému 

klientovi individuálně, počínaje datem vkladu nových financí, a to následovně: 
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Nový vklad na obchodní účet* Počet dní, za které 

bude spread 

kompenzován, 

pracovní dny 

25 000 CZK – 49 999 CZK; 1000 EUR– 1999 EUR; 

1000 USD – 1999 USD 

10  

50 000 CZK – 74 999 CZK; 2000 EUR – 2999 EUR; 

2000 USD – 2999 USD 

20 

75 000 CZK – 99 999 CZK; 3000 EUR – 3999 EUR; 

3000 USD – 3999 USD 

30 

100 000 CZK – 124 999 CZK; 4000 EUR – 4999 EUR; 

4000 USD – 4999 USD 

40 

125 000 CZK a více; 5000 EUR a více; 5000 USD a 

více 

55 

 

*či ekvivalent v jiné měně přepočítaný z EUR 

 

Další podmínky 
 

1. Kampaň se vztahuje na stávající i nové klienty, kteří se zaregistrovali do kampaně 

přes info@admiralmarkets.cz a poslali vybrané číslo reálného účtu typu 

Admiral.Markets. 

2. Klienti představeni partnery společnosti Admiral Markets UK Ltd jako introducing 

brokers (IBs), referrals a white-labels – se této kampaně nemohou účastnit. 

3. Kompenzace spreadu bude provedena pouze na jednom vybraném účtu účastníka 

kampaně.  

4. Hedgované pozice (long/buy a short/sell) na indexu DAX CFD ([DAX30 nebo [DAX30]-

Pro), které jsou drženy zároveň po jakoukoliv dobu (společně na stejném účtu nebo 

odděleně na jiných účtech stejného klienta), nebudou brány jako platné obchody. 

5. Nový vklad musí činit minimálně 25 000 CZK/1000 EUR/1000 USD nebo ekvivalent k 

EUR v jiné měně, jak je vidět v tabulce výše. 

mailto:info@admiralmarkets.cz
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6. Kompenzace spreadu je podmíněna zobchodováním minimálního objemu ve výši 

padesáti lotů (50.0 lotů), platit budou pouze platné obchody popsané výše a 

zobchodované během daného počtu dní. Pokud minimální objem není splněn, 

nemůžeme spread kompenzovat. 

7. Maximální částka, která může být za spread kompenzována, činí 125 000 CZK nebo 

5000 EUR/ 5000 USD či ekvivalent k EUR v jiné měně. 

8. Spread bude vyplacen během třiceti (30) kalendářních dnů poté, co uběhl daný počet 

dní. 

9. Vyplacení spreadu je vždy vypočteno na základě hodnoty jednoho celého indexového 

bodu za každý platný obchod ve výši jeden lot DAX30 indexu CFD. To se rovná jednomu 

euru (1 EUR) nebo ekvivalentu v měně vkladu bez ohledu na hodnotu spreadu v době 

otevření nebo uzavření obchodu. 

10. V případě, že je typický spread na indexu DAX 30 CFD nižší, než 1.0 pip, jak je uvedeno 

ve specifikaci kontraktů na webové stránce společnosti Admiral Markets UK Ltd., 

hodnota spreadu bude relevantně snížena u všech zavřených platných obchodů po 

změně typického spreadu. 

11. Společnost Admiral Markets UK Ltd vypočítá výši kompenzace spreadu pomocí 

aktuálních směnných kurzů (které jsou k dispozici v Kabinetu Tradera v době výpočtu) 

a není zavázána použít historický směnný kurz, za který byl konkrétní obchod otevřen 

nebo zavřen. 

 

Příklad:  

 

Dne 2. září 2016 učiníte vklad ve výši 50 000 CZK na Váš obchodní účet Admiral.Markets. 

Do 22. září 2016 (včetně) jste zobchodovali 245 lotů na indexu [DAX30], z toho 200 lotů 

splnilo podmínky platného obchodu a splnili jste minimální obchodní objem 50ti platných 

lotů. Nejpozději 22. října 2016 obdržíte kompenzaci spreadu ve výši 200 lotů x 1 EUR za 

indexový bod = 200 EUR. Tato částka bude připsána na Váš Admiral.Markets účet (pokud 

máte účet v jiné měně, částka se přepočítá z EUR na měnu Vašeho účtu v době připsání 

spreadu na základě směnného kurzu v Kabinetu Tradera). 

 

Ostatní 

Admiral Markets si po celou dobu vyhrazuje právo upravit, změnit nebo zrušit tuto akci 

bez předchozího upozornění stávajících nebo budoucích účastníků akce. Admiral Markets 

UK Ltd. je založena na vzájemné „Fair Play“. Pokud by chtěl účastník jakkoliv zneužít 

kampaně nebo chtěl manipulovat tuto kampaň, může Admiral Markets kdykoliv vyloučit 

účastníka z kampaně a popřípadě odebrat vrácené spready a to i zpětně.  

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Vašeho account managera nebo 

zákaznickou podporu na info@admiralmarkets.cz. 

mailto:info@admiralmarkets.cz
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Upozornění na rizika 
 

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TYTO INFORMACE PŘED VYUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB. 

OBCHODOVÁNÍ CFDs NENÍ VHODNÉ PRO KAŽDÉHO, ZAHRNUJE VYSOKÉ RIZIKO A 

MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ZTRÁTY VYŠŠÍ, NEŽ BYLA VAŠE POČÁTEČNÍ INVESTICE 

 

Účelem tohoto odstavce je sdělení některých z rizik, která jsou spojena s obchodováním 

CFDs. 

 

Tento odstavec neobsahuje všechna rizika a jejich úplný popis, která jsou spojena s 

obchodováním CFDs. Ujistěte se prosím, že jste se rozhodli využívat našich služeb na 

základě poskytnutých informací a že jste spokojeni s informacemi, které Vám jsou k 

dispozici. Pokud si nejste jisti a nerozumíte obsahu tohoto odstavce, vyhledejte prosím 

nezávislého finančního poradce.  

 

Před obchodováním CFDs si musíte být vědomi rizik spojených s obchodováním. Vysoká 

finanční páka spojená s těmito typy investic znamená, že riziko je zde vyšší v porovnání s 

ostatními finančními produkty. Finanční páka (nebo obchodování s marží) může 

zapracovat proti Vám, což může mít za následek velkou ztrátu, stejně jako velký zisk. 

 

Minulé výsledky takovýchto investic nezaručují výsledky budoucí. Jste osobně zodpovědní 

za jakékoliv poplatky nebo daňové povinnosti. Společnost Admiral Markets UK Ltd není 

zodpovědná za placení daní ze zisku obdrženém prostřednictvím našich online zařízení 

jako je MetaTrader 4. 

 

Obchodování s marží s sebou nese vysoké riziko a není vhodné pro všechny investory. 

Vysoká finanční páka může zapůsobit proti Vám, stejně jako ve Váš prospěch. Je Vaší 

osobní zodpovědností důkladně monitorovat Vaše otevřené pozice. 

 

Před obchodováním byste měli důkladně zvážit Vaše investiční cíle, úroveň zkušeností v 

oblasti financí a vztah k riziku. Pokud si nejste jisti vhodností produktů, které nabízíme, 

vyhledejte nezávislého finančního poradce. Mezi vysokým ziskem a vysokým rizikem vždy 

existuje vztah. Jakýkoliv typ trhu nebo spekulování, které může mít velké výnosy, obvykle 

znamená také vysoké riziko. Riskovat byste měli pouze nadbytečné finance, a pokud 

nejste schopni ustát ztrátu z obchodování, neměli byste obchodovat CFDs. 

 

Doporučujeme VŠEM KLIENTŮM, aby se seznámili s CFDs, maržovými požadavky, 

obchodními nástroji, finančními trhy obecně, a to na našem demonstračním účtu (demo 

úču), který je BEZ RIZIKA a ZDARMA. Podívejte se prosím na naši webovou stránku pro 

více informaci: http://www.admiralmarkets.cz/start-trading/forex-demo 

http://www.admiralmarkets.cz/start-trading/forex-demo

