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HUVIDE KONFLIKTID 

 

Oma õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks rakendab Admiral Markets UK Ltd 

meetmeid oma organisatsioonis, oma klientidega ja oma klientide vahele esineda võivate 

huvide konfliktide kindlakstegemiseks, vältimiseks ja/või avalikustamiseks, et vältida huvide 

konflikti kahjulikku mõju klientide huvidele.  

Konfliktide maandamisega seotud kohustuse nõuetekohaseks täitmiseks klientide ees jälgib 

Admiral Markets UK Ltd teatud endaga seotud isikute poolt teatud tehingute tegemist ja 

kliendi tehingukorralduste töötlemist.  

Admiral Markets UK Ltd määrab regulaarselt kindlaks huvide konflikti riskid seoses 

investeerimistegevusega, mõõdab ja juhib neid (muu hulgas maandab, väldib või 

avalikustab). Nimetatud ülesannet täidavad juhatus ja vastavuskontrolli spetsialist koostöös 

erinevate üksuste juhtide ja töötajatega.  

Võimalikku huvide konflikti sisaldavate tegevuste määratlemisel hinnatakse muu hulgas 

järgmiste asjaolude esinemist teenuste osutamise käigus:  

• Admiral Markets UK Ltd või seotud isik saab või tõenäoliselt saab kliendi arvel rahalist 

kasu või väldib rahalist kahju;  

• Admiral Markets UK Ltd või seotud isiku huvid kliendile teenuse osutamisel või seoses 

kliendi nimel osutatud teenuse tulemusega erinevad kliendi huvidest;  

• Admiral Markets UK Ltd-l või seotud isikul on rahaline või muu motiiv eelistada ühe 

kliendi huvidele mõne teise kliendi huve;  

• Admiral Markets UK Ltd-l või seotud isikul on ärilised huvid või ta on tegev kliendiga 

samas ärivaldkonnas;  

• Admiral Markets UK Ltd või seotud isik saab kolmandalt isikult seoses kliendile osutatava 

teenusega hüvesid, mis ei ole selle teenuse eest tavapäraselt makstav komisjoni- või 

teenustasu.  

NB! Admiral Markets UK Ltd veebilehel kasutatakse mitmesuguseid tõlkevahendeid, mille abil 

tõlgitakse saidil olevaid lehti muude riikide keeltesse. Tõlkevahendid aitavad mõista algteksti üldist 

mõtet, kuid ei koosta alati täpset tõlget. Ametlik tekst on Admiral Markets UK Ltd 

veebilehe www.admiralmarkets.co.uk ingliskeelne versioon. Tõlkimise käigus tekkinud lahknevused või 

http://www.admiralmarkets.co.uk/
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erinevused ei ole siduvad ja neil ei ole õiguslikku mõju seoses nõuete täitmise ja täitmisele 

pööramisega. Kui veebilehe tõlgitud versioonis esitatud teabe õigsuse kohta tekib küsimusi, palume 

lähtuda veebilehe ametlikust ingliskeelsest versioonist. Admiral Markets UK Ltd ei vastuta tekstide 

õigsuse eest. Arvestades, et teatud sõnadel ja väljenditel saab olla mitu erinevat tõlget ja tõlgendust 

ning võimalike keeleliste raskuste tõttu on tõlked paratamatult piiratud. Admiral Markets UK soovitab 

uurida ja kontrollida käesoleva teenuse kasutamise käigus loodud tõlget ning ei vastuta tõlke õigsuse 

eest. 
 


