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PALUME KÄESOLEVAD ÜLDTINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI LUGEDA. NEED SISALDAVAD RISKIHOIATUST 
JA SELLEGA SEONDUVAID TEAVITUSI, MIDA VÕIDAKSE AEGAJALT MUUTA JA/VÕI KORRIGEERIDA, 
NENDES ON ESITATUD TINGIMUSED, MILLE ALUSEL ME KLIENTIDELE TEENUSEID OSUTAME NING 
SISALDAVAD OLULIST TEAVET KLIENTIDE SUHTES KEHTIVATE ÕIGUSLIKULT SIDUVATE TINGIMUSTE 
KOHTA.

MEIE KONTO AVAMISE VORMI TÄITMISE JA ESITAMISEGA KINNITATE OMA NÕUSOLEKUT, ET NEED TINGI- 
MUSED ON TEIE SUHTES SIDUVAD. SEETÕTTU VÕITE ENNE JÄTKAMIST SOOVI KORRAL KONSULTEERIDA 
JU- RISTIGA. LISAKS KOHUSTUTE KÄESOLEVATE TINGIMUSTE KEHTIVUST MITTE VAIDLUSTAMA SELLEL 
ALUSEL, ET SÕLMISITE MEIEGA LEPINGU ELEKTROONILISES VORMIS.

KUI KASUTATE MEIE TEENUSEID KOLMANDA ISIKU, KAASA ARVATUD OMA TÖÖANDJA NIMEL, 
AVALDATE JA KINNITATE, ET VASTAV KOLMAS ISIK ON ANDNUD TEILE VOLITUSE TEENUSTE 
KASUTAMISEKS NING TE NÕUSTUTE KOLMANDA ISIKU NIMEL KÄESOLEVATE TINGIMUSTEGA.

MEIE PAKUTAVAD TEENUSED ON SEOTUD KEERULISTE TULETATUD FINANTSTOODETEGA. MEIE VEEBI- 
PÕHISES KAUPLEMISSÜSTEEMIS KASUTATAKSE LEPINGUTEGA KAUPLEMISEKS VÕIMENDUST – SELLE 
KAU- PLEMISMEETODIGA KAASNEB KÕRGENDATUD RISK TEIE KAPITALILE. MEIEGA SÕLMITAVA LEPINGU 
HIND VÕIB KIIRESTI MUUTUDA, MISTÕTTU TEIE KASUM VÕI KAHJUM VÕIB KORDADES ÜLETADA TEIE 
ALGSET INVESTEERINGUT VÕI SISSEMAKSET. KUI TEIE KONTOL EI OLE MEIE TAGATISNÕUETE 
TÄITMISEKS PIISAVALT VAHENDEID, ON MEIL ÕIGUS TEIE AVATUD POSITSIOONID VIIVITAMATULT ILMA 
ETTE TEATAMATA SULGE- DA NING TEIL VÕIB TEKKIDA KOHUSTUS TASUDA MEILE TÄIENDAVAID 
SUMMASID VÕIMALIKU KAHJU HÜVITAMISEKS. PALUME HOOLIKALT LÄBI LUGEDA 2. LISAS ESITATUD 
AVALDUSE RISKIDE KOHTA, MIS AITAB MÕISTA VÕIMENDUSEGA KAUPLEMISEL TEKKIVAID RISKE. 
KÕNEALUSTE TOODETEGA KAUPLEMINE EI PRUUGI IGAÜHELE SOBIDA NING MEIE TOODETEGA PEAKSID 
KAUPLEMA ÜKSNES ISIKUD, KES MÕISTAVAD VÕIMENDUSEGA KAUPLEMISEL TEKKIVAID RISKE, 
NÕUSTUVAD NENDEGA JA SUUDAVAD TALUDA VÕIMA- LIKKE KAOTUSI.
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1. SISSEJUHATUS

1.1. Veebipõhiseid kauplemisteenuseid osutab Admiral Markets UK Ltd registreeritud asukohaga 16 St Clare 
Street, London, EC3N 1LQ, Ühendkuningriik (edaspidi „meie”) ning seda tehakse järgmiste üldtingimuste ja 
nõuetekohaselt täidetud konto avamise vormi alusel (koos aeg-ajalt tehtavate täienduste või muudatustega) 
(edaspidi ühiselt „Leping”). Mõlemad dokumendid on kohaldatavad kogu meie ja kliendi vahelise asjaajamise 
suhtes.

1.2. Me tegutseme investeerimisühinguna Ühendkuningriigi finantsinspektsiooni (FCA) tegevusloa ja eeskirjade 
alusel (FCA äriühingu viitenumber 595450). FCA aadress on 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 
5HS.

1.3. Vastavalt ELi finantsinstrumentide turgude direktiivile (lühendatult „MiFID”) koos selle võimalike muu- datuste 
või asendustega on meil õigus osutada teenuseid piiriüleselt teistes Euroopa Liidu (EL) riikides (nn üleeuroopaline 
tegevusluba). Kui me asutame muudes ELi riikides klientidele teenuste osutamiseks kohaliku fil- iaali, oleme 
kohustatud täitma kohalike seaduste ja õigusaktidega selliste teenuste suhtes kehtestatud eeskirju ning tegutsema 
riikliku finantsjärelevalveasutuse kontrolli all. Nõudmise korral esitame nimekirja ELi riikidest, kus meil on õigus 
piiriüleselt klientidele teenuseid osutada.

1.4. FCA poolt välja antavate eeskirjade (edaspidi „FCA eeskirjad”) täitmisel käsitame teid tavakliendina, 
välja arvatud juhul, kui oleme teile teatanud, et teid käsitatakse asjatundliku kliendina. Meil on õigus teie 
kliendikategooriat igal ajal muuta, saates teile sellekohase teate. Teil on õigus taotleda teist kliendikategoo- riat, 
aga meil ei ole kohustust kategooriat muuta. Teie kliendikategooria muutmise korral teatame teile kõi- gist 
sellega kaasnevatest vähenemistest kliendi kaitse tasemes. Üksikasjalik teave meie klientide liigitamise 
põhimõtete kohta on esitatud käesolevate üldtingimuste 1. lisas.

1.5. Kahtluse välistamiseks täpsustatakse, et elektroonilises vormis väljendatud nõusolekut Lepingu tingi- 
mustega ja meie teenuste kasutamise jätkamist käsitatakse teiepoolse kinnitusena, et Leping on teie suhtes 
õiguslikult siduv.

1.6. Leping asendab kõik meievahelised varasemad kirjalikud ja suulised lepingud ja kokkulepped teile teenuste 
osutamise kohta. Meil on õigus Lepingut igal ajal muuta, saates teile sellekohase teate, mis edasta- takse või mille 
kättesaamist kinnitatakse kirjalikus vormis, milleks võib olla muu hulgas teate avaldamine meie veebisaidil, 
elektroonilises kauplemisplatvormis või kontoandmete vaatamise süsteemis (edaspidi ühiselt
„veebisüsteemid”). Muudatus jõustub meie teates märgitud kuupäeval või kuupäeva puudumise korral kohe. Meie 
teenuste osutamisel kehtivad kõik lepingus või veebisüsteemides sisalduvad avaldused ja lahtiütlused.

1.7. Käesolevate üldtingimuste kehtiv versioon (koos muudatustega) on teile igal ajal kättesaadav veebisüs- 
teemides.

1.8. Teil on lepinguliselt siduv kohustus teatada meile viivitamatult kõigist muutustes mis tahes teabes, mille te 
olete meile seoses Lepinguga esitanud (kaasa arvatud nõuetekohaselt täidetud konto avamisel vormil

1.9. Lepingu sõlmimisega annate meile või meie nimel tegutsevale esindajale loa uurida teie isikut või 
krediidikõlblikkust ning võtta nimetatud teabe kontrollimiseks oma äranägemisel ühendust pankade, finant- 
sinstitutsioonide ja krediidiasutustega. Samuti annate meile või meie esindajale õiguse uurida teie praegust või 
varasemat investeerimistegevust ning võtta seoses sellega oma äranägemisel ühendust pankade, maak- lerite ja 
muude isikutega.

1.10. Meie suhtlus teiega toimub inglise keeles ning kõik meiega või meie kaudu tehtavad tehingud 
teostatakse inglise keeles.

1.11. Käesolevate üldtingimuste lugemise lihtsustamiseks oleme selles kasutanud määratletud mõisteid. Vas- tav 
määratletud sõna või mõiste on esitatud määratluse või selgituse järel sulgudes paksus kirjas. Kui konteks- tist ei 
tulene teisiti, kasutatakse määratletud sõna või mõistet igal pool samas tähenduses.
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1.12. Tühistamisõigused

1.12.1. Teil on õigus Leping tühistada 14 päeva jooksul pärast nõuetekohaselt täidetud konto avamise vormi 
esitamist. Kui soovite Lepingu tühistada, teatage sellest oma kontaktisikule Admiral Capital Markets UK Ltd-is, 
kirjutage meile aadressil 16 St Clare Street, London, EC3N 1LQ või saatke meile e-kiri, kasutades meie veebisai- dil 
(www.admiralmarkets.com) avaldatud kontaktandmeid.

1.12.2. Lepingu tühistamise õigus on seotud ainult Lepingu tühistamisega. Tühistamine ei mõjuta teie ega meie 
tulenevaid õigusi, kahjutasu, kehtivaid kohustusi ega muid lepingusätteid, mis peavad edasi kehtima pärast Lepingu 
lõppemist.

1.12.3. Tühistamise korral trahve ei kohaldata. Tühistamine ei mõjuta tehinguid, mis on algatatud enne, kui teie 
tühistamisteade meieni jõuab. Tühistamisteate saamise korral tühistame kõik täitmata korraldused ja sulgeme kõik 
teie avatud positsioonid (meie poolt kindlaks tehtud) valitseva turuhinnaga. Lisaks tuleb teil maksta kõik tasud, mis on 
arvestatud kuni tühistamise kuupäevani, ning hüvitada kõik meile (või kolmandale isikule) vältima- tult tekkinud 
lisakulud, mis on seotud Lepingu tühistamise, lõpetamata tehingute lõpetamisel vältimatult tek- kinud kaotuste ja raha 
teile tagasi kandmisega.

1.12.4. Kui te ei kasuta tühistamisõigust ettenähtud ajavahemiku jooksul, on teil siiski õigus tühistada Leping 
vastavalt käesolevate üldtingimuste jaotisele 23.
2. TEENUSED

2.1. Pakume teile ilma nõustamiseta ainult täitmist hõlmavat kauplemisteenust seoses hinnavahelepingute (CFD) 
tehingutega, mille alusinvesteeringuks või tooteks võivad olla pikendatavad valuuta hetkelepingud, vääris- metallid, 
futuurlepingud ja muud meie veebisüsteemides pakutavad finantstooted (ühiselt „tooted”).

2.2. Pakume võimalust kaubelda erinevates vääringutes nomineeritud toodetega, kasutades teie valitud ühte 
konto põhivääringut. Mitmes riigis pakume kohalikele klientidele võimalust kasutada konto põhiväärin- guna selle riigi 
valuutat. Teave kasutatavate vääringute kohta avaldatakse veebisüsteemides. Kui te kauplete mõne tootega, mille 
vääringuks ei ole konto põhivääring, teisendatakse tagatisnõue automaatselt põhiväärin- gusse, kasutades meie 
noteeritud vahetuskurssi hinnavahe lepingute jaoks. Samuti teisendatakse eelnimetatud vahetuskurssi kasutades 
pidevalt põhivääringusse positsioonide kasum ja kahjum. Veebisüsteemide kaudu meie klienditeenuste 
kasutamisega kinnitate, et jälgite veebisüsteemides noteeritud välisvaluuta hetkekursse ning nõustute teie konto 
põhivääringust erinevas valuutas nomineeritud toodetega tehtavate tehingute suhtes kohaldatavate 
vahetuskurssidega.

2.3. Me ei nõusta teid tehingute soodsate ja ebasoodsate aspektide teemal ning me ei halda ega jälgi teie 
poolt toodete suhtes avatud positsioone. Te tunnistate, et teie korralduse meiepoolne täitmine teie nimel ei 
tähenda, et me oleme vastava tehingu või toote heaks kiitnud või soovitame seda. Meie veebisüsteemides ja 
üldtingimuste 2. lisas on esitatud mitmeid avaldusi meie teenuste ja toodetega seotud riskide kohta.
2.4. Teie korralduste täitmisel on meil õigus valida toodete ostmiseks või müümiseks vastaspool, kelle

valimist me peame põhjendatuks (tavaliselt oleme selleks meie, aga selleks võib olla ka meie tütarettevõte, kui 
eeskirjad seda võimaldavad). Te tunnistate ja nõustute, et tavaliselt oleme tehingute vastaspooleks meie.

2.5. Kui me ei ole eelnevalt teisiti kokku leppinud, siis teete te kõik tehingud käsundiandjana, mitte mõne teise 
isiku esindajana. Meie oleme vastutavad üksnes teie ees ning meil ei ole mingeid kohustusi teie käsundi- andjate 
või klientide ees. Meie ees tekkinud kohustuste täitmise eest vastutate ainult teie.

2.6. Kõik meie poolt teiega või teie nimel tehtavad tehingud algatatakse ja täidetakse üldjuhul vastavalt meie 
korralduste täitmise põhimõtetele (koos võimalike muudatustega), mis on avaldatud veebisüsteemides (kor- ralduste 
täitmise põhimõtted). Meie korralduste täitmise põhimõtted on üksnes poliitikadokument, mis ei
ole Lepingu osa, ei ole lepinguliselt siduv ning mille eesmärk ei ole panna meile mingeid kohustusi, mida meil ei 
tekiks ilma selleta Lepingu või FCA eeskirjade alusel.
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2.7. Jätame endale õiguse kõiki oma kauplemisteenuseid (tervikuna või osaliselt) muuta ning nende osuta- mist 
peatada ja ajutiselt või alaliselt lõpetada. Te nõustute, et me ei vastuta teie ega mis tahes kolmanda isiku (kes võib 
olla teie käsundiandja) ees meie kauplemisteenuste muutmise või nende osutamise peatamise või lõpetamise eest.
3. HINNAD

3.1. Me esitame teile veebisüsteemide kaudu pakutavate kõigi toodete nõudlus- ja pakkumishinnad. Samuti 
võime küsida teilt iga tehingu pealt teenustasu, millest teile teatatakse veebisüsteemide kaudu.

3.2. Iga veebisüsteemides avaldatud hind kehtib selle aegumiseni või selle meiepoolse tühistamiseni olenevalt 
sellest, kumb saabub varem. Teil on lubatud kasutada kõiki hindu meiega või meie kaudu tehingute sõlmimiseks 
kuni kindla põhisummani, mis ei ületa meie poolt kindlaks määratud ja veebisüsteemides või muul viisil teile 
teatavaks tehtud ülemmäära.

3.3. Te tunnistate, et meie poolt teile pakutavad hinnad ja ülemmäärad võivad erineda meie teistele klien- tidele 
pakutavatest hindadest ja summa ülemmääradest ning neid võidakse tühistada või muuta ilma ette teatamata. Meil 
on õigus oma ainuäranägemisel ja ilma teid eelnevalt teavitamata viivitamatult muuta või tühis- tada mis tahes meie 
avaldatud hinda või keelduda selle hinnaga tehingust või lõpetada täielikult mõnede või kõigi toodete hindade või 
teatud täitmis- või arvelduspäevadega seotud hindade avaldamine (näiteks kui olete nõustunud meie 
hinnapakkumisega või esitanud korralduse teatud hinnaga, siis me ei saa anda garantiid kor- ralduse täitmise 
tegeliku hinna kohta. Seda nimetatakse tavaliselt hinna libisemiseks (slippage). Samas on meie tegutsemine alati 
ühetaoline, mistõttu hinna libisemine võib mõnikord olla kasulik meile ja mõnikord teile).
4. KORRALDUSED, TEHINGUD JA AVATUD POSITSIOONID

4.1. Kui meiega ei ole kokku lepitud teisiti, esitatakse kõik korraldused meile elektrooniliselt veebisüs- teemide 
kaudu (erandjuhul ja meie ainuäranägemisel võime vastu võtta ka telefoni teel antavaid korraldusi).
4.2. Meil on õigus nõuda oma ainuäranägemisel mis tahes tellimuse kinnitust meie määratud vormis.

4.3. Teie poolt või teie nimel meile esitatud korraldus jõustub pärast seda, kui me oleme selle tegelikult kätte 
saanud ja vastu võtnud. Kui oleme korralduse kätte saanud, ei saa seda enam ilma meie selgesõnalise 
nõusolekuta tühistada, tagasi võtta ega muuta.

4.4. Meil on õigus ilma korralduse ehtsust või korralduse andja või väidetava andja isikut kontrollimata tegutseda 
teie nimel mis tahes korralduse alusel, kui selle andja või väidetav andja olete meie põhjendatud hin- nangu kohaselt 
teie või on teie nimel tegutsev muu isik.

4.5. Meil on õigus oma äranägemisel keelduda täielikult või osaliselt teie korralduse vastu võtmisest või pärast 
teie korralduse kättesaamist keelduda selle alusel tegutsemast, kuid sellisel juhul teeme mõistlikke jõupingutusi, et 
edastada teile teade keeldumise kohta koos põhjendusega või ilma selleta. Kui me ei saa mis tahes põhjusel 
korraldust kätte töötlemist võimaldaval kujul (kaasa arvatud veebisüsteemide

4.6. Kui me alustame korralduse täitmist, tähendab see meile siduvat nõustumist vastava täidetud korral- duse 
tingimustega.
4.7. Korralduste sisestamise korda kirjeldatakse veebisüsteemides.

4.8. Te tunnistate, et pärast tehingu tegemist vastutate teie ainuisikuliselt selle eest, et võtta vajadusel meie- ga 
ühendust, jälgida avatud positsioone ja teha õigeaegselt täiendavaid korraldusi. Selle tegemata jätmise korral ei saa 
me tagada, et meil on võimalik teiega ühendust võtta ja me ei vastuta teie ees mis tahes kaotuse (või väidetava 
kaotuse) eest, mis tekib vastava teiepoolse tegematajätmise tõttu.

4.9. Te nõustute säilitama piisavaid dokumente, et tõendada esitatud korralduste laadi ja nende esita- mise 
aega.
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4.10. Meil on õigus oma ainuäranägemisel piirata korralduste arvu, mida te võite meile esitada, või teie kor- raga 
avatud positsioonide arvu ja/või lubada teil teha üksnes sulgemistehinguid või sulgeda ühe või mitu teie positsiooni 
või tühistada tehinguid eesmärgiga tagada meie kehtestatud positsioonilimiitidest kinnipidamine.

4.11. Kui teete kaotuse peatamise korralduse ja teie kaotuse suurenemine peatatakse, peate katma oma kon- to 
puudujäägi ühe tööpäeva jooksul. Me võime siiski oma äranägemisel nõustuda pikema tähtajaga või nõustu- da 
sellise kaotuse täieliku või osalise katmisega meie poolt (kooskõlas meie negatiivse kontojäägi poliitikaga, mille kohta 
kahtluse välistamiseks täpsustatakse, et see ei ole lepinguliselt siduv ja ei ole Lepingu osa).

4.12. Olenemata käesolevate tingimuste muudes punktides sätestatust, ei tohi teil tekkida kauplemisest tulenevat 
täiendavat maksekohustust, mis oleks suurem kui teie esialgne deposiit, kui eelpool nimetatud maksukohustuse 
tekkimise võimaluse olemasolu korral on toote turustamine või pakkumine riigis keelatud seadusega või muude 
regulatsioonidega (nt Saksamaa Liitvabariik).

4.13. Kui noteeringus või koteeringus sisalduva kirja- või muu vea tõttu tehakse viga noteerimisel ja/või täitmi- sel, 
ei vastuta me teie ees selle tagajärjel tekkivate vigade eest teie kontojäägis.

Me jätame noteerimis- ja/või täitmisvea korral endale õiguse korraldusi tühistada, tehinguid tagasi pöörata, 
positsioone sulgeda ja teha asjaomasel kontol muid vajalikke parandusi või korrektsioone (kaasa arvatud seo- ses 
punktis 3.3 osutatud hindade „libisemisega”). Me lahendame kõik sellistest noteerimis- või täitmisvigadest (sh 
hindade „libisemine”) tingitud vaidlused oma ainuäranägemisel.

4.14. Kui mis tahes reguleeritud turg, keskne vastaspool, mitmepoolne kauplemissüsteem või muu kauple- 
misplatvorm (neist igaühe kohta kasutatakse nimetust „turg”) (või turu korraldusel või turu meetmete alusel tegutsev 
vahemaakler või agent või järelevalveasutus rakendab tehingut mõjutavaid meetmeid, muutub makse- jõuetuks või 
selle tegevus peatatakse, siis on meil õigus rakendada kõiki meetmeid, mida me oma põhjendatud hinnangu kohaselt 
peame soovitavaks vastuseks sellisele meetmele või sündmusele, et vähendada selle tagajär- jel tekkivat kahju. Kõik 
sellised meetmed on teile siduvad. Te annate nõusoleku, et kui turg või järelevalveasutus esitab päringu mõne teie 
tehingu kohta, siis teete meiega koostööd ja esitate viivitamatult meie soovitud and- med.
5. VEEBISÜSTEEMID

5.1. Meie veebisüsteemide kasutamiseks peate taotlema kasutajanime ja parooli (pääsukood), mille me 
väljastame või mille kasutamisega nõustume. Kui te kasutate oma pääsukoodi, siis me tõlgendame seda veebi- 
süsteemide kasutamisena teie või teie teadmisel ja nõusolekul tegutseva isiku poolt.
5.2. Te tunnistate ja kinnitate seoses pääsukoodiga järgmist:

5.2.1. teie vastutate pääsukoodi salajasena hoidmise ja kasutamise eest;

5.2.2. te vahetate regulaarselt parooli;

5.2.3. te ei avalda oma pääsukoodi teistele isikutele mis tahes eesmärgil, välja arvatud meie eelneval kirja- likul 
loal;

5.2.4. jaotise 4 üldist kehtivust piiramata on meil õigus tugineda mis tahes korraldustele ja muule teabele, mis 
on sisestatud pääsukoodi kasutades, ning kõik selle tagajärjel tehtavad tehingud või teie nimel tehtud kulutused 
on teile siduvad;

5.2.5. kui te saate teada, et olete pääsukoodi kaotanud, see on varastatud või kolmandale isikule avaldatud või 
seda on ilma loata kasutatud, teatate sellest meile viivitamatult meie veebisaidil avaldatud telefoninum- bril.
5.3. Te tunnistate, et veebisüsteemide kasutamise õigus antakse ainult teile ja isikutele, kellele te olete and

või te olete selle teistele isikutele avaldanud ilma meie nõusolekuta, on meil õigus ilma ette teatamata peatada või 
tühistada teie kasutajaõigused veebisüsteemides.

5. Me ei vastuta teie ees mis tahes kaotuste, kohustuste ega kulude eest, mis tekivad seoses teie pääsukoo- di 
või veebisüsteemide omavolilise kasutamisega. Teie vastutate kõigi kaotuste, kohustuste, otsuste, kohtuas- jade, 
hagiavalduste, menetluste, nõuete, kahjuhüvitiste ja kulude eest (st teil on kohustus tasuda meile nõudmi-
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sel nende eest hüvitist), mis tekivad teie loal või loata teie pääsukoodiga veebisüsteeme kasutava isiku tegevuse või 
tegevusetuse tagajärjel.

6. Meil on õigus oma ainuäranägemisel lisada täiendavaid kasutajate tuvastamise ja turvalisuse tasemeid ning 
nõuda nende kasutamist. Meil on õigus igal ajal muuta oma turvaprotseduure ning me teatame teie suhtes kehtivatest 
uutest protseduuridest teile esimesel võimalusel.

7. Veebisüsteemid on tavaliselt kasutatavad ööpäev läbi esmaspäevast reedeni (Londoni aja järgi). Täpsem 
teave tööaja kohta on saadaval veebisüsteemides ja kahtluse välistamiseks täpsustatakse, et me ei vastuta teie 
ees veebisüsteemide mittekasutatavuse perioodide eest (eespool nimetatud või muudel aegadel).

8. Teie vastutate ainuisikuliselt veebisüsteemidele juurdepääsemiseks kasutatavate seadmete hankimise ja 
hooldamise eest ning veebisüsteemidele juurdepääsu saamiseks sideteenuste pakkujatega või kolmanda isiku serveri 
kaudu pakutava juurdepääsu korral selle kolmanda isikuga kõigi vajalike lepingute sõlmimise eest. Meie ega ükski 
ettevõtja, kes tegeleb meie veebisüsteemidega seotud hoolduse, käitamise, omandisuhete, litsentse- erimise või 
teenuste osutamisega (teenusepakkujad), ei esita ühtegi kinnitust ega garantiid veebisüsteemide kättesaadavuse, 
kasulikkuse, sobivuse või muu omaduse ega sellega seotud seadmete või töökorralduse kohta (st meie ega ükski 
meie värvatud kolmas isik ei vastuta teie ees nimetatud asjaolude eest). Kuna signaali võim- sus, selle vastuvõtmine 
või internetis marsruutimine ning teie või mis tahes kolmanda isiku seadmete konfigu- ratsioon ja ühenduse töökindlus 
ei ole meie kontrolli all, siis me ei vastuta sidetõrgete, moonutuste või viivituste eest, mis võivad tekkida 
veebisüsteemide kasutamisel interneti kaudu.

9. Kahtluse välistamiseks täpsustatakse, et me ei vastuta teie ees (lepingu ega tsiviilõiguse alusel, sh hoo- 
letuse korral) teie võimaliku kahju (st kahjum, kulud või muud sarnased kaotused) eest, mis võib tekkida seoses 
edastusvigade, tehniliste tõrgete, rikete, ebaseadusliku sekkumise, katkestuse või muude internetiteenuse osutajast 
tingitud puudustega. Teie vastutate kõigi veebisüsteemides oma nimel sisestatud korralduste eest ning te vastutate 
täielikult meie ees sellise kasutuse tulemusena tehtud tehingute arveldamise eest. Te tunn- istate, et juurdepääs 
veebisüsteemidele võib olla selliste süsteemivigade tõttu piiratud või takistatud ning me jätame endale õiguse 
peatada juurdepääsu veebisüsteemidele koos vastava teatega.

10. Me ei vastuta teie ees selle eest, kui veebisüsteemide kaudu või veebisüsteemide kasutamise võimal- 
damiseks meie poolt pakutud tarkvara kaudu satub teie seadmetesse või süsteemidesse mis tahes viirus, uss- 
viirus, tarkvarapomm või muu sarnane objekt, tingimusel et me oleme rakendanud mõislikke meetmeid sellise 
nakatumise ennetamiseks.

11. Teie kohustute tagama, et meie arvutisüsteemi või võrku ei satu viirusi, ussviirusi, tarkvarapomme ega 
sarnaseid objekte, ning te vastutate kõigi võimalike sellise nakatumise tagajärjel meile tekkivate kahjude eest, 
kohustute need hüvitama ning kaitsma meid sellega seotud võimalike kahjunõuete korral.

12. Me ei vastuta teie ees mis tahes meetmete eest, mis on võetud turu, kliiringukoja või järelevalveasu- tuse 
poolt või korraldusel.

13. Internetiühenduse viivituse ja hinnaandmete voo vigade korral tekib mõnikord olukord, kus veebi- 
süsteemides kuvatud hinnad ei vasta tegelikule valitsevale turuhinnale. Me jätame selliste viivituste ja vigade 
korral endale õiguse korraldusi tühistada, tehinguid tagasi pöörata, positsioone sulgeda ja teha asjaomasel kontol 
muid vajalikke parandusi või korrektsioone.
14. Teil on keelatud kasutada ja lubada teistel isikutel kasutada veebisüsteeme:

5.14.1 tegevuseks, mis on vastuolus mis tahes õigusaktidega (mis tahes õiguspiirkonnas), reeglite või FCA 
eeskirjadega (sh turu kuritarvitamist käsitlevad eeskirjad) või mis tahes muu teie üle järelevalvet teostava asu- tuse 
nõuetega;

(kaasa arvatud veebisüsteemides teabe avaldamine, kui see on võimaldatud) ning tegevuseks, mis rikub
intellektuaalomandi õigusi, konfidentsiaalsuskohustust või on muul põhjusel ebaseaduslik või õigusvastane;
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3. tarkvaraviiruse või muu häiriva programmi edastamiseks või mis tahes tegevuseks, mille tagajärjel 
tekiks veebisüsteemidele kahju või need muutuksid teistele isikutele mittekasutatavaks;

4. viisil, millega teisi veebisaite kutsutakse üles või innustatakse avaldama raamis veebisüsteemide kujuti- si 
või otselinke veebisüsteemidele ilma meie eelneva kirjaliku loata;
5. mis tahes muul viisil, milleks me ei ole luba andnud või mis on vastuolus Lepingu tingimustega.

15. Me ei luba veebüsteemide kasutamist ebaõiglaseks arbitraažitegevuseks, interneti viivituste muul viisil 
ärakasutamist, mis tahes muud manipuleerivat või kuritarvitavat tegevust (nt toote või alusvara või selle väär- tuse 
muutmise eesmärgil väära või eksitava turuteabe levitamine meediakanalites, sh internetis, või mis tahes muude 
vahenditega), mis võiks kahjustada õiglast ja korrapärast kauplemist veebisüsteemides. 

16. Me avaldame veebisüsteemides regulaarselt süsteemiuuendusi, uusi kliendifunktsioone ning meie 
teenustega seotud teavet, avaldusi ja hoiatusi. Me võime saata nimetatud teavet ka teie e-posti aadressile. Te 
kohustute kõik sellised teated avaldamise või kättesaamise järel läbi lugema, neis sisalduva teabega regulaar- selt 
tutvuma ning teatama meile viivitamatult sellega mittenõustumisest. 

17. Teie kohustus on hankida sobiv seade, mehhanism või süsteem (seade), mis võimaldab teil veebi- 
süsteeme kasutada, ning paigaldada viiruste avastamise/skaneerimise programm, mida me võime aeg-ajalt 
nõuda, ning seda nõuetekohaselt kasutada. 
18. Veebisüsteemide kasutamisel on teil kohustus: 

1. tagada, et teie seade on püsivalt töökorras ja sobib veebisüsteemide kasutamiseks;

2. teha vajalikud kontrollid ja esitada meile teave, mis meie põhjendatud hinnangul on vajalik kontrolli- 
maks, et teie seade vastab meie poolt aeg-ajalt teatavaks tehtavatele nõuetele;
3. teha regulaarselt viirusekontrolle;

4. teatada meile viivitamatult teile teadaolevast või kahtlustatavast veebisüsteemide omavolilisest 
kasutamisest või omavolilisest tehingust või korraldusest ning lõpetada selline omavoliline tegevus, kui see on teie 
kontrolli all;

5. mitte jätta veebisüsteemidele juurdepääsemiseks kasutatud seadet järelevalveta ning mitte lubada kel- lelgi 
teisel seadet kasutada enne, kui olete veebisüsteemidest välja loginud.

2. Kui saate teada mõnest veebisüsteemide olulisest veast, rikkest või viirusest, tuleb teil viivitamatult 
sellest meile teatada ning lõpetada kohe veebisüsteemide kasutamine, kuni saate meilt loa kasutamise jät- 
kamiseks. 

3. Kõik veebisüsteemidega seotud patendid, autoriõigused, disainiõigused, kaubamärgid ja muud intell- 
ektuaalomandiõigused (registreeritud ja registreerimata) kuuluvad meile või meie litsentsiandjatele. Teil on keelatud 
ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata veebisüsteeme või selle osi kopeerida, nende toimimist häirida, neid rikkuda, 
muuta, parandada või modifitseerida, pöördkompileerida, pöördtransleerida või nimetatud tege- vusi kavandada või 
lubada teistel isikutel neid teha, välja arvatud niivõrd, kui see on seadusega selgesõnaliselt lubatud. Teil on lubatud 
veebisüsteemidest koopiaid teha vastavalt õigusaktidele ja kooskõlas Lepingu tingimus- tega. Teie kohustus on 
tagada, et koopiatel reprodutseeritakse kõik litsentsiandjate kaubamärgid ning teated autoriõiguse ja piiratud õiguste 
kohta. Kui saate veebisüsteemidest mis tahes andmeid, teavet või tarkvara, mille saamiseks teil puudub Lepingu 
alusel õigus, olete kohustatud sellest viivitamatult meile teatama ning mitte kasutama selliseid andmeid, teavet või 
tarkvara mis tahes otstarbel. 

4. Meil on õigus veebisüsteemide pakkumine peatada või alaliselt lõpetada, esitades selle kohta piisavalt 
varakult kirjaliku teate. 
5. Meil on õigus ilma ette teatamata ühepoolselt ja viivitamatult peatada või alaliselt tagasi võtta teie 
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õigus veebisüsteeme või nende osa kasutada, kui me peame seda oma äranägemisel ja heas usus vajalikuks või 
soovitavaks. Me võime teha sellise otsuse näiteks juhul, kui te ei täida kohaldatavate seaduste või eeskir- jade 
nõudeid või rikute mõnda

Lepingu tingimust.

6. TEHINGUKINNITUSED JA KONTOARUANDED

1. Teie kontol korralduse täitmise korral esitame veebisüsteemides või e-postiga tehingu kohta kinnituse 
(kinnitus) järgmisel tööpäeval pärast korralduse täitmist või selle ebaõnnestumist või enne seda, aga kinnituse 
esitamata jätmine ei mõjuta tehingu kehtivust.

2. Me edastame teile teie möödunud kuu positsioonide ja kontoga tehtud toimingute üksikasjad veebi- 
süsteemide või e-posti kaudu iga kuu esimesel päeval. Kontoteave võib hõlmata kinnitusi, kasumi- ja kahjumi- 
aruandeid ning muud teavet, mille esitamine on FCA eeskirjade kohaselt kohustuslik (ühiselt nimetatud „kon- 
toteave”). Kontoteabe esitamist veebisüsteemide või e-posti kaudu käsitatakse kinnituste ja kontoaruannete 
esitamisena. Me võime kontoteabe oma ainuäranägemisel igal ajal tagasi võtta või seda muuta. Te nõustute, et meil 
ei ole kohustust esitada kinnitusi paberkandjal. Veebisüsteemide või e-posti kaudu edastatav kontoteave kujutab 
endast lõplikku tõendit teie tehingute kohta (v.a juhul, kui see on ilmselgelt ebaõige) ning on teile siduv, kui te ei esita 
selle kohta vahetult pärast kättesaamist vastuväidet koos sellele järgneva kirjalikus vormis (kaasa arvatud e-post või 
sarnane elektronpost) kinnitusega, mis tuleb esitada hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kontoteabe edastamist 
veebisüsteemide või e-posti kaudu.
2. ELEKTROONILISE TEABEVAHETUSEGA NÕUSTUMINE 

Te annate nõusoleku teavituste edastamiseks elektrooniliste kanalite vahendusel. Kui see on kohaldatavate 
õigusaktidega lubatud, vastavad veebisüsteemide või elektrooniliste kanalite kaudu saadetud teated nõudele, et 
teated tuleb saata  allkirjastatult ja kirjalikus vormis.
3. TAGATIS 

3.1. Teie kohustus on anda meile üle ja hoida meile kasutatavana meie ainuäranägemisel kindlaksmääratud 
vormis rahasumma, mida kasutatakse teie tegelike, tulevaste ja tingimuslike või potentsiaalsete kohustuste 
(kohustused) tagatisena (tagatis). Meil on õigus oma tagatisnõudeid igal ajal muuta.

3.2. Kõik tagatisnõuded tuleb täita meie (ainuäranägemisel) kindlaks määratud vääringus ja tähtaja jooksul ning 
selle puudumisel viivitamatult. Üks tagatisnõue ei välista teist. Tagatis esitatakse rahas või muus vormis, mida me 
nõuame või millega me nõustume.

3.3. Teil on kohustus sõlmida meiega pidevalt toimiv kokkulepe tagatist käsitleva teabe vastuvõtmise ja 
edastamise kohta. Kui te ei esita meile nõutud tähtaja jooksul tagatist, on meil õigus teie avatud positsioonid 
automaatselt sulgeda ning me võime kasutada allpool jaotises 20 sätestatud õigusi.

3.4. Kui me ei ole andnud teistsugust nõusolekut, on teil kohustus kanda meie arvele kogu Lepingu koha- selt 
nõutav tagatis, mida kasutatakse püsiva lepinguliste kohustuste tagatisena (kaasa arvatud kõigis Lepingu alusel 
tehtavates tehingutes).

3.5. Te kohustute esitama kõik vajalikud lisadokumendid ja tegema vajalikud toimingud, mida me nõuame 
põhjendatult eesmärgiga kindlustada meie õigust tagatisele, olla registreeritud tagatise omanikuna või saa- da 
tagatise suhtes seaduslik omandiõigus, anda kohustustele täiendav tagatis ja võimaldada meil oma õigusi 
kasutada.

3.6. Teil ei ole lubatud ilma meie eelneva nõusolekuta tagasi võtta ega asendada mis tahes vara, mida me 
kasutame tagatiseks.
3.7. Lepingu lõppemise korral ei ole me kohustatud tagasi maksma rahalist tagatist ulatuses, mis vastab teie
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võlale või teie võimalikele kohustustele meie ees. Meil on õigus kasutada rahalise tagatise, teie kohustuste ja meie 
kohustuste summa kindlakstegemisel meie poolt sobivaks peetavat meetodit (kaasa arvatud turu ja väär- tuse 
tulevase liikumise hindamine), mis on kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.
9. ARVELDUSPÄEV, PIKENDAMINE JA TASAARVESTAMINE

9.1. Kõigi tööpäeva lõpus hoitavate positsioonide suhtes võidakse kohaldada automaatset pikendamist. Meil 
on õigus küsida teilt tasu iga sellise pikendatud positsiooni eest. Meie küsitavad tasud avaldatakse
veebisüsteemides.

9.2. Te annate nõusoleku, et teiepoolsete selgete ja õigeaegsete juhiste puudumise korral on meil õigus teie ja 
meie huvide kaitsmise eesmärgil meie ainuäranägemisel ja teie kulul sulgeda iga tööpäeva lõpus mis tahes avatud 
positsioonid, pikendada või tasaarvestada mis tahes avatud positsioone, sõlmida tasaarvestustehinguid ning teha või 
saada teie nimel ülekandeid tingimustel ja meetoditega, mida me peame asjaolusid arvestades põhjendatuks.

9.3. Kahtluse välistamiseks täpsustatakse, et me korraldame tootega (sh välisvaluuta) seotud alusinvestee- ringu 
või toote ülekande üksnes juhul, kui me peame seda vajalikuks või oleme sõlminud teiega vastava kirjaliku 
kokkuleppe ning seega sellise kokkuleppe puudumise korral avatud positsioonid suletakse (vajadusel) ja teie kontot 
meie juures krediteeritakse või debiteeritakse tekkiva kasumi või kahjumiga.
10. KLIENDI RAHA

10.1. Teie suhtes kohaldatakse jaotise 10 tingimusi, välja arvatud juhul, kui oleme teile teatanud, et käsi- tame 
teid asjatundliku kliendina ning lisaks kohaldatakse teie suhtes jaotise 11 tingimusi kõigi meie teenuste 
kasutamisel.

10.2. Hoiame teilt saadud rahalised vahendid meie juures või meie poolt tunnustatud pangas avatud kontol ning 
see on eraldatud meie vahenditest kooskõlas kliendi raha käsitlevate FCA eeskirjadega. Kui meie vahel ei ole 
sõlmitud teistsugust kirjalikku kokkulepet, on meil õigus moodustada teie ja teiste klientide rahast ühendkontol 
ühisfond.

10.3. Me ei tasu teile meie juures hoitava raha pealt intressi ning Lepingu sõlmimisega te loobute FCA eeskir- 
jades või mujal sätestatud õigusest saada sellelt rahalt intressi.

10.4. Meil on õigus hoida teie poolt meile üle kantud raha väljaspool Ühendkuningriiki asuvates pankades. Sellise 
panga suhtes kohaldatav õiguslik ja normatiivne režiim erineb Ühendkuningriigis kehtivast režiimist ning panga 
maksejõuetuse või samaväärse ebaõnnestumise korral võidakse teie raha kohelda teisiti kui Ühendkun- ingriigis 
hoitava raha puhul. Me ei vastuta teie ees käesoleva jaotise 10 alusel raha hoidva mis tahes panga või kolmanda 
isiku maksevõimelisuse, tegude või tegematajätmiste eest.

10.5. Meil on õigus teisendada teie kontol olevat raha (kaasa arvatud tagatis) välisvaluutasse ja välisvaluutast, 
kasutades valdavate rahaturumäärade põhjal meie poolt kindlaks määratud vahetuskurssi. Sellisel juhul me
ei vastuta teie ees kõnealuse tegevuse tagajärjel tekkivate teie mis tahes kaotuste eest (kuigi me rakendame 
mõistlikke abinõusid, et teisendada ainult neid vahendeid, mis oleks vajalikud vastavate tehingutega seotud 
kohustuste katmiseks).

10.6. Kui mõni teie kohustus meie ees kuulub tasumisele, võime kooskõlas kliendi raha käsitlevate FCA 
eeskirjadega lõpetada meie arvel hoitava teie raha käsitamise kliendirahana kõnealustele kohustustele vastavas 
summas. Te nõustute kõnealuse raha kasutamisega täielikult või osaliselt meile tasumisele kuuluvate kohus- tuste 
katmiseks. Jaotise 10 kohaldamisel eeldatakse seega, et kõigi selliste teile tekkivate kohustuste tasumise kohustus 
tekib viivitamatult, ilma et me peaksime selle kohta teadet või nõuet esitama.

10.7. Te nõustute, et meil on õigus kasutada meie arvel hoitavat teie raha tasumisele kuuluvate kohustuste 
täielikuks või osaliseks tasumiseks.



Should there be any discrepancy between the English and (your country) 
version, the English version shall prevail | July 2016 | WKS/45355547.8admiralmarkets.com �12

10.8. Te nõustute, et me võime lõpetada teie raha käsitlemise kliendi rahana juhul, kui teie kontojääk ei ole 
vähemalt kuus aastat muutunud. Me saadame teie viimasele teadaolevale aadressile kirja, milles teatame teile oma 
kavatsusest lõpetada teie kontojäägi käsitamine kliendi rahana ning anname teile 28 päeva nõude esita- miseks.
11. OMANDIÕIGUSE TÄIELIKU ÜLEMINEKU KORD

11.1. Käesolevat jaotist ei kohaldata teie suhtes, välja arvatud juhul, kui oleme teile teatanud, et käsitame teid 
asjatundliku kliendina ning käesoleva jaotise tingimusi kohaldatakse teie suhtes kõigi meie teenuste kasutamisel.

11.2. Teil on kohustus anda meile üle täielik omandiõigus kõigile meile üle kantud vahenditele (kaasa arvatud 
tagatis) vastavalt meie nõudmisele seoses teie praeguste või tulevaste, tegelike või tingimuslike või 
potentsiaalsete kohustuste tagamise või katmisega (üleantava omandiõigusega vahendid). Seega kantak- se 
üleantava omandiõigusega vahendid meie arvele ilma mis tahes kinnipidamisõiguse,

tagatishuvita. Seega ei ole meil kohustust järgida selliste üleantava omandiõigusega vahendite hoidmisel klientide 
raha käsitlevaid FCA eeskirju. Järelikult ei ole meil teie ees mingeid üleantava omandiõigusega vahen- ditest 
tulenevaid usalduskohustusi. Pärast üleantava omandiõigusega vahendite meile üle kandmist muutuvad need 
täielikult meie omandiks ning teile ei jää mingit omahuvi, õigust, omandiõigust ega huvi seoses üleantava 
omandiõigusega vahenditega.

11.3. Kui meie lepingulistest õigustest ja konkreetsest tehingust ei tulene teisiti, on meil lepinguline kohus- tus 
maksta teile tagasi üleantava omandiõigusega vahenditega samaväärne rahasumma, millele teil võib õigus
tekkida juhul, kui meil ei ole enam vaja üleantava omandiõigusega vahendeid hoida. Meie tagasimaksekohustust 
vähendatakse summa võrra, mille ulatuses (i) meil on õigus kasutada kõnealust raha või tasaarveldada tagasi- 
maksekohus teie kohustuste katmiseks, mis tulenevad mis tahes tehingust, Lepingust või muudest asjaoludest, ja/või 
(ii) mis tahes turg, vahemaakler, pank või muu kolmas isik, kellele me oleme raha tehingute tagatisena üle kandnud, ei 
tagasta meile samaväärset rahasummat (maksejõuetuse tõttu või muul põhjusel). Teil ei ole õigust saada üleantava 
omandiõigusega vahenditelt intressi, kui me ei ole selles kirjalikult kokku leppinud.

11.4. Me ei vastuta teie ees üleantava omandiõigusega vahendite kaotamise eest juhul, kui see on otseselt või 
kaudselt tingitud mis tahes panga, teise maakleri, turu, kliiringuorganisatsiooni või muu sarnase üksuse pankrotist, 
maksevõimetusest, likvideerimisest, pankrotivara haldamisest, deponeerimisest või võlausaldajate kasuks 
loovutamisest.

11.5. Teil on õigus taotleda üleantava omandiõigusega vahendite kokkuleppe tühistamist ning sellisel juhul on 
meil õigus Leping tühistada ning teile tagastatakse üleantava omandiõigusega vahenditega samaväärne summa 
(või meie ainuäranägemisel sellega samas väärtuses vara).
12. AVATUD POSITSIOONIDE KASUM, KAHJUM JA INTRESS 

Seoses teie avatud positsioonidega krediteerime aeg-ajalt teie kontot teenitud kasumi ulatuses või debiteer- ime 
kontot teie kahjumi, intressimaksete, dividendide tasaarvelduse ja arvestatud tasude ulatuses, nagu on 
kirjeldatud veebisüsteemides.
13. TASUD JA MAKSED 

13.1. Olete kohustatud maksma meile tasusid veebisüsteemides avaldatud või muul viisil meie poolt teile 
teatavaks tehtud määraga. Tasude hulka kuuluvad tehingutasud, intress ning punkti 9.1 kohase positsioonide 
automaatse pikendamise tasud. Lisaks olete kohustatud tegema kõiki muid makseid, millest me oleme teile 
teatanud ning mis kuuluvad tasumisele seoses meie poolt teile osutatavate teenustega.

13.2. Te tunnistate ja nõustute, et kui me peame teie kontol kinni korrektsioone, komisjonitasusid ja erinev- aid 
muid tasusid, siis sellised kinnipidamised võivad mõjutada kontol olevate vahendite summat, mis on vajalik 
tagatisnõuete täitmiseks (vt punkt 8.1). Teie positsioonid kuuluvad likvideerimisele punktis 20.2 kirjeldatud viisil,
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kui komisjonitasude, tasude ja muude maksete kinnipidamise tagajärjel jääb teie konto saldo tagatisnõuete 
täitmiseks ebapiisavaks.

13.3. Te tunnistate ja nõustute, et meil on õigus seoses teile osutatava teenusega maksta tasu, komisjonitasu või 
mitterahalist hüvitist mis tahes muule isikule või saada selliseid tasusid mis tahes muult isikult. Kui see ke- htib teie 
kohta, esitame teile eraldi teabe sellise tasu, komisjonitasu või mitterahalise hüvitise kohta.

13.4. Kõigi tasude ja maksete puhul eeldatakse, et nende tasumise kohustus tekib kohe. Meil on õigus pidada 
kõik meile tasumisele kuuluvad summad kinni tehingute tulust või meie juures avatud teie konto(de)lt. Teie makse 
hilinemise korral arvestatakse tähtajaks tasumata summadelt meie poolt põhjendatult kehtestatud määraga intressi, 
mis tehakse teile teatavaks kontoteabes.

13.5. Te nõustute tasuma meie kehtestatud ja veebisüsteemides avaldatud ülekandetasu juhul, kui te esi- tate 
Lepingu lõpetamisel meile korralduse kanda teie kontoga seotud rahalised vahendid üle mõnele teisele 
asutusele.

13.6. Osutatud arvutuste tegemiseks on meil õigus teisendada mis tahes vääringus nomineeritud summad meie 
poolt kindlaks määratud teise vääringusse arvutuse tegemise ajal kehtiva meie poolt põhjendatult vali- tud kursiga.

13.7. Kui me saame seoses teie mis tahes kohustusega kätte või nõuame sisse summa mõnes teises valuutas kui 
vääring, milles kõnealune summa kohtu otsuse põhjal või muul alusel tasumisele kuulub, on teil nõudmisel kohustus 
hüvitada meile kõik kulud (kaasa arvatud teisendamise kulud) ja kahjud, mis meile

seoses vastava summa laekumisega mõnes nõutavast erinevas vääringus, ning mitte esitada sellega seoses 
meile mis tahes nõudeid.
14. HUVIDE KONFLIKTID

14.1. Palume arvestada, et teiega või teie nimel tehingut sõlmides võib meil, meie juhtkonna liikmetel, ameti- 
isikutel, töötajatel, esindajatel ja sidusüksustel (ühise nimetusega „seotud isikud”) esineda vastava tehinguga 
seotud olulisi huve, suhteid või kokkuleppeid. Sellise huvide konflikti tekkimise korral püüame lahendada selle viisil, 
mis meie hinnangul on teie parimates huvides kooskõlas meie (antud ajal kehtivate) huvide konfliktide käsitlemise 
põhimõtetega (huvide konfliktide käsitlemise põhimõtted).

14.2. Meie huvide konfliktide käsitlemise põhimõtted on avaldatud veebisaidil www.admiralmarkets.co.uk. Huvide 
konfliktide käsitlemise põhimõtted on üksnes poliitikadokument, mis ei ole Lepingu osa, ei ole lepinguli- selt siduv 
ning mille eesmärk ei ole panna meile mingeid kohustusi, mida meil ei tekiks ilma selleta Lepingu või FCA eeskirjade 
alusel.
15. VASTUTUS JA KAHJU

15.1. Meie kirjaliku nõudmise korral on teil kohustus hüvitada meile kõik otsesed kaotused, kahjud ja kulud 
(otsene kahju) ning kõik kaudsed kaotused, kahjud ja kulud ja muud sarnased kohustised (näiteks kasumi 
teenimise võimaluse kaotamine) (kaudne kahju), mis tekib meile või meiega seotud isikutele selle tagajärjel, et te 
kasutate meie teenuseid (kaasa arvatud veebisüsteemid) või rikute mõnda Lepingu tingimust. Teil ei ole siiski 
kohustust hüvitada meile tekkinud otsest või kaudset kahju (ühiselt „kahju”) niivõrd, kui see on tingitud 
meiepoolsest Lepingu rikkumisest, hooletusest, kohustuste tahtlikust mittetäitmisest või pettusest.

15.2. Meil ja meiega seotud isikutel ei ole teie ees mis tahes asjaoludel mingeid kohustusi teile tekkida 
võiva kaudse kahjuga.

15.3. Me rakendame oma lepinguliste kohustuste täitmisel mõistlikke oskusi, hoolikust ja hoolsust kooskõlas 
teie poolt meile antud korralduste ja volitustega. Kuni me nimetatud põhimõtet järgime, ei võta meie ega meiega 
seotud isikud mingit vastutust teie võimaliku kahju eest, mis võib tekkida seoses teile meie teenuste osutamisega 
või muudel Lepinguga seotud asjaoludel. Sellegipoolest vastutame teie ees teile
tekkiva mis tahes otsese kahju eest, kui see on tingitud sellest, et me ei ole täitnud oma lepingulisi kohustusi
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mõistlikke oskusi, hoolikust ja hoolsust rakendades või kooskõlas teie poolt meile antud põhjendatud või 
nõuetekohaste korralduste ja volitustega või määral, milles kõnealune otsene kahju on tingitud meiepool- sest 
kohustuste tahtlikust mittetäitmisest või pettusest.

15.4. Meie kumbki ei vastuta teineteise ees mis tahes viivituste või lepinguliste kohustuste mittetäitmise eest 
juhul, kui viivitus või mittetäitmine on tingitud väljaspool mõjutatud osapoole kontrolli olevatest sündmustest, 
asjaoludest või põhjustest (näiteks vääramatu jõud või terroriaktid). Sellistel asjaoludel on mõjutatud poolel õigus 
kohustuse täitmise tähtaja pikendamisele põhjendatud määral.

15.5. Eelnevate klauslite üldist kehtivust piiramata sätestatakse, et meie ja meiega seotud isikud ei vastuta teie 
ees teie mis tahes kahju eest, mis tekib seoses mis tahes andmete kasutamise, teabe hankimise, alla- laadimise 
või esitamisega, kaasa arvatud (ilma piiranguteta) korralduste kaotsiminek või hilinemine saatmisel või suutmatus 
korraldusi esitada või veebisüsteeme kasutada seoses sidesüsteemide rikke või tõrkega või muudel asjaoludel.

15.6. Eelnevate klauslite üldist kehtivust piiramata sätestatakse, et me rakendame oma esindajate või agen- tide 
valimisel mõistlikku hoolsust ning kontrollime pidevalt nende sobivust. Kuni me nimetatud tingimust täid- ame, ei 
vastuta meie ega meiega seotud isikud teie ees teie mis tahes kahju eest, mis tekib seoses mõne meie esindaja või 
agendi teo või tegevusetusega.

15.7. Teie kohustus on tasuda teie poolt Lepingu alusel sõlmitud tehingute pealt nõutavad maksud või kasuta- da 
nõuetekohast maksustamislahendust.
15.8. Kui olete avanud meie juures konto koos teiste isikutega (ühiskonto), on kõik sellised isikud meie ees

ning meil on õigus tegutseda ükskõik milliselt sellesse rühma kuuluvalt isikult saadud korralduse alusel, kui ta on 
või näib meie hinnangul olevat selline isik (kui te ei ole meile teatanud vastupidisest olukorrast).

15.9. Ükski Lepingu säte ei välista ega piira meie vastutust teie ees, mis tekib meie või meiega seotud isi- kute 
toime pandud eeskirjarikkumise korral (vastavalt FCA eeskirjadele või muudele seadusega kehtestatud 
keeldudele).
16. RISKIHOIATUS 

Soovitame teil arvesse võtta 2. lisas ja veebisüsteemides esitatud riskihoiatusi ning nende ebaselguse korral 
võtta ühendust oma kliendihalduriga või kasutada erapooletut nõustamist.
17. AVALDUSED JA KINNITUSED 

17.1. Te esitate meile järgmised avaldused ja kinnitused (st siduvad väited ja lubadused, millele me saame teile 
teenuseid osutades tugineda. Seega peavad need olema tõesed, kuna vastasel korral tekib teil meie ees 
vastutus):

17.1.1. te olete isik, kes on vähemalt 18-aastane, terve mõistusega ja vajaliku õigusvõimega, mis võimaldab 
sõlmida meiega õiguslikult siduva lepingu;

17.1.2. kui te esindate juriidilist isikut, siis on see nõuetekohaselt asutatud ja asukohajärgse riigi seaduste 
kohaselt tegev ning meie juures konto avamine on heaks kiidetud juhtorgani otsusega, mida on tõendanud 
ühingu ametiisikud;
17.1.3. ühelgi isikul peale teie ei ole praegu ega tulevikus huvi teie konto(de) vastu;

17.1.4. Leping, kõik tehingud ja nende mõlema alusel tekkivad kohustused on teile siduvad ja teie suhtes 
täitmisele pööratavad vastavalt oma tingimustele (kui ühestki kohaldatavast õiguse aluspõhimõttest ei tulene teisiti) 
ning nendega ei rikuta ühegi teie isiku suhtes siduva eeskirja, korralduse, kohustuse või kokkuleppe tingimusi;
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17.1.5. kui meiega ei ole sõlmitud teistsugust kokkulepet, siis olete teie Lepingu alusel meile üle kantava taga- tise 
või raha ainus tegelik omanik (st kellelgi teisel ei ole mingit seaduslikku omandiõigust) ning vastava raha suhtes ei 
ole seatud mingeid tagatisõigusi (st te ei ole andnud kõnealuse raha suhtes mingeid õigusi kellelgi teisele);

17.1.6. toodetega kauplemine on teile sobiv tegevus ning te olete teadlik selliste tehingutega kaasnevatest 
riskidest, olenemata mis tahes võimalikest vastupidistest otsustest;

17.1.7. nõuetekohaselt täidetud konto avamise vormil meile esitatud teave (kaasa arvatud finantsteave) on igas 
olulises osas tõene, täpne ja täielik (arvestamata sellise teabe võimalikke muutusi, millest tuleb meile kirjalikult 
teatada).

17.2. Iga kord, kui te esitate meile korralduse või sõlmite meiega või meie kaudu tehingu, eeldatakse, et te 
kinnitate uuesti kõigi punkti 17.1 alusel esitatud avalduste ja kinnituste kehtivust.
18. LEPINGUKOHUSTUSED

18.1. Te võtate meie suhtes järgmised lepingukohustused (st annate meile lepinguliselt siduva lubaduse teha 
toiminguid, millele me saame teile teenuseid osutades tugineda. Seega tuleb teil neid lubadusi täita, kuna 
vastasel korral tekib teil meie ees vastutus):

18.1.1. te hangite kõik jaotises 17 osutatud vajalikud õigused, volitused, nõusolekud, litsentsid ja load, täi- date 
nende nõudeid ning teete kõik vajaliku selleks, et tagada nende pidev ja täielik kehtivus;

18.1.2. teil on valmisolek ja võimalus esitada meile nõudmisel teavet oma finantsseisundi, asukoha või
muude asjaolude kohta;

18.1.3. te teatate meile viivitamatult mis tahes pankroti või maksejõuetuse sündmusest ja mis tahes muust 
sarnasest asjaolust;
18.1.4. te

(a) täidate kõigi teie suhtes kohaldatavate õigusaktide nõudeid seoses Lepingu ja tehingutega ning

(b) rakendate kõiki mõistlikke meetmeid, et täita kõigi kohaldatavate õigusaktide nõudeid seoses Lepingu ja 
tehingutega juhul, kui sellised õigusaktid ja eeskirjad ei ole
kohaldatavad teie suhtes, kuid teie koostöö on vajalik, et aidata meil oma kohustusi täita;

18.1.5. te ei saada korraldusi ja ei tee muid toiminguid, mis võiksid tekitada eksliku mulje toote suhtes valitsev- ast 
nõudlusest või selle väärtusest, ning te ei saada korraldusi, mille puhul teil on alust arvata, et need rikuvad mõnda 
kohaldatavat õigusakti või eeskirja. Te käitute nii, nagu teie olukorras olevatelt isikutelt võiks põhjenda- tult eeldada, 
ning te ei tee mingeid toiminguid, mille tagajärjel meil ei ole võimalik käituda nii, nagu võiks põh- jendatult eeldada 
meie olukorras olevatelt isikutelt;

18.1.6. te kohustute mitte kasutama Admiral Marketsi teenuseid õigusvastaste eesmärkide saavutamiseks 
ning mitte teostama oma õigusi pahauskselt AM-le kahju tekitamise eesmärgil; ja

18.1.7. te esitate nõudmisel meile teabe, mida meil on põhjendatult vaja käesolevas punktis osutatud as- 
jaolude tõendamiseks.
19. KONFIDENTSIAALSUS JA ANDMEKAITSE

19.1. Meil on õigus koguda, kasutada ja avaldada tuvastatavate isikute (isikud) isikuandmeid, kaasa arvatud teie 
poolt meile vabatahtlikult avaldatud isikuandmeid, järgmistel eesmärkidel:
19.1.1. meie Lepingust tulenevate kohustuste täitmine;

19.1.2. meie igapäevase tegevuse ja asjaajamise korraldamine;

19.1.3. veebisüsteemides külastatud lehtede kohta statistiliste analüüside koostamine;
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19.1.4. meie tegevuse jälgimine ja analüüsimine;

19.1.5. kuritegevuse ennetamises osalemine, õigusaktide ja eeskirjade nõuete täitmine;

19.1.6. muude toodete ja teenuste turundamine ja väljatöötamine;

19.1.7. meie Lepingust tulenevate kohustuste võõrandamine;

19.1.8. isikuandmete töötlemine muudel seotud eesmärkidel.

19.2. Me ei küsi inimestelt tundlikke isikuandmeid (näiteks rahvuse, usuliste veendumuste või tervisliku seisundi 
kohta) ja ei nõua nende avaldamist, kuid kui te otsustate selliseid tundlikke isikuandmeid esitada, on meil õigus 
eeldada, et asjaomane isik on isikuandmete esitamisega andnud nõusoleku tundlike isikuandmete töötlemiseks 
nende esitamisel silmas peetud eesmärgil, kui te ei ole esitanud meile kirjalikult teistsugust teavet.

19.3. Kui te otsustate mitte avaldada isiku kohta meie küsitud mittetundlikke isikuandmeid, ei pruugi meil olla 
võimalik anda teile juurdepääsu veebisüsteemidele.

19.4. Meie ning meiega seotud isikud ja teenusepakkujad ei avalda isiku kohta kogutud andmeid kolmandate- le 
isikutele, välja arvatud:
19.4.1. ulatuses, milles see on kohaldatavate õigusaktide või eeskirjade kohaselt kohustuslik;

19.4.2. juhul kui esineb avaldamiskohustus avalikkuse ees;

19.4.3. juhul, kui avaldamine on vajalik meie õigustatud ärihuvides, või

19.4.4. järgnevas punktis 19.5 osutatud isiku või isikute soovil või nõusolekul.

19.5. Meil. meiega seotud isikutel ja teenusepakkujatel on õigus avaldada isikuandmeid neile osapooltele, kes 
osutavad meile või meiega seotud isikutele ja teenusepakkujatele teenuseid või tegutsevad meie, meie- ga seotud 
isikute või teenusepakkujate esindajatena, samuti isikutele, kellele meie või meiega seotud isikud või 
teenusepakkujad loovutavad Lepingust tulenevaid mis tahes õigusi või kohustusi, samuti litsentseeritud krediidiinfo 
teenuste osutajatele või muudele organisatsioonidele, kes aitavad meil või meiega seotud isikutel, 
teenusepakkujatel ja teistel isikutel teha krediidiotsuseid ning vähendada pettusi, või isikusamasuse, pettuste 
ennetamise ja krediidikõlblikkuse kontrolli käigus. Lisaks võime kohaldatavate õigusaktidega lubatud piirides
jagada isikuandmeid meiega seotud isikute ja teenusepakkujatega oma tegevusega seotud eesmärkidel, näiteks 
kliendikontode teenindamine ja klientide teavitamine uutest toodetest ja teenustest.

19.6. Isikul võivad olla andmekaitseseadustega tagatud õigused saada nõudmisel juurdepääsu osale või kõigile 
tema kohta kogutud ja meie juures hoitavatele isikuandmetele või parandada ebaõigeid andmeid. Kui isik soovib 
nimetatud õigusi kasutada (ainult tema enda kulul), peaks ta meiega kirjalikult ühendust võtma ning temalt võidakse 
küsida täiendavat teavet, mis aitab meil tema soovile vastu tulla.

19.7. Meil, meiega seotud isikutel ja teenusepakkujatel on lubatud jaotises 19 nimetatud eesmärkidel edasta- da 
andmeid, kaasa arvatud isikuandmeid teistesse riikidesse, sealhulgas väljaspool Euroopa Majanduspiirkon- da 
asuvatesse riikidesse, kus ei pruugi olla kehtivaid andmekaitseseadusi.

meiega seotud isiku või teenusepakkuja vahelisi telefonikõnesid turvalisuse, õigusaktide nõuete täitmise, väl- jaõppe 
ning meie teenuste kvaliteedi säilitamise ja parandamise eesmärgil. Meievahelise vaidluse korral võidak- se selliseid 
telefonikõnesid kasutada tõendusmaterjalina.

9. Meil on õigus kasutada veebisüsteemides nende toimimiseks vajalikke küpsised või IP-aadresse jälgivaid 
seadmeid, salvestada paroole ja kasutajanimesid, jälgida teie terminalist tehtavaid veebisüsteemide lehtede 
esmaseid ja korduvaid külastusi, kohandada veebisüsteemide teenust personaalselt teie jaoks ning jälgida ja 
hõlbustada veebi sirvimist veebisüsteemide kaudu. Küpsis on teie kõvakettale salvestatav andmeüksus, mis sisaldab 
teavet selle kohta, kuidas te veebisüsteeme kasutate. IP-aadressid võivad olla seotud teie isikuandme-
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tega ning nende aadresside jälgimisel võib meie käsutusse sattuda selliseid isikuandmeid. Veebisüsteemide 
kasutamise tingimuseks on teiepoolne nõustumine küpsiste ja IP-aadresse jälgivate seadmete kasutamisega 
käesolevas punktis kirjeldatud viisil ja eesmärgil. Lepinguga nõustudes te kinnitate, et mõistate küpsiste ja IP- 
aadresse jälgivate seadmete üldist iseloomu ning eesmärke, milleks me neid kasutame. Lisateavet leiate meie 
küpsiste kasutamise põhimõtetest (avaldatud veebisüsteemides).

10. Te tunnistate ja nõustute, et veebisüsteemide kaudu osutatavate teenustega kaasneb andmete edas- tamine 
interneti vahendusel ning sellise andmeedastusega kaasnevad internetile omased riskid. Kuigi me tunnistame oma 
kohustust rakendada mõistlikke turvameetmeid, tuleb ka teil mõista ja nõustuda, et sarnaselt igasuguse 
arvutivõrguga võib selles esineda oht, et programme edastatakse lubamatult kolmandale isikutele, toimub 
elektrooniline sissetung ja/või teave ja andmed ei jõua ettenähtud sihtkohta ja/või satuvad vale adres- saadi kätte või 
suunatakse valesse kohta. Kuigi meie, meiega seotud isikute ja teenusepakkujate privaatsust ja turvalisust tagavad 
vahendid on välja töötatud selliste riskide vähendamiseks, ei saa me tagada nende täielikku välistamist. Seega te 
tunnistate ja nõustute, et ühelegi veebisüsteemide kaudu tehtavale andmeedastusele ei anta konfidentsiaalsuse 
garantiid ja me ei vastuta teie ees sellise sündmusega kaasneva konfidentsiaalsuse rikkumise eest.

11. Kõik päringud selle kohta, kuidas me konfidentsiaalseid andmeid ja isikuandmeid kasutame, tuleks
saata meie vastavuskontrolli spetsialistile.

20. LEPINGU RIKKUMINE JA TASAARVELDUS

1. Lepingu rikkumiseks loetakse mis tahes ajal esinevaid järgmisi asjaolusid:

1.1. te ei täida täielikult ja viivitamatult mis tahes maksekohustust meie ees või ei sulge meie nõudmisel mis 
tahes avatud positsiooni selleks ettenähtud arvelduspäeval;

1.2. te rikute mõnda muud Lepingust või tehingust tulenevat kohustust meie ees või rikute muid Lepingust 
tulenevaid kohustusi;

1.3. teie esitatud avaldus või kinnitus oli ebaõige, on muutunud ebaõigeks või oleks ebaõige, kui seda 
edaspidi korrataks;

1.4. loeme kliendi poolseks lepingu rikkumiseks ning pahauskseks käitumiseks olukorda, kus klient kuritarvitab 
talle lepingus punktiga 4.12 antud kaitset, nt. Kasutades nimetatud kaitset vastastikusest positsioonost kasu 
saamiseks;

1.5. me peame vajalikuks või soovitavaks takistada teiepoolset tegelikku või võimalikku punkti 5.14.1 nõuete 
rikkumist;

1.6. (juriidilise isiku puhul) te algatate vabatahtlikult (või teie suhtes algatatakse sundkorras) menetlus, mille- ga 
taotletakse teie või teie võlaga seoses teie äriühingu likvideerimist, saneerimist, kokkulepet võlausaldajatega, 
vahendite külmutamist, moratooriumi või muud sarnast heastamisvahendit, mis on kohaldatav pankrotti, mak- 
sejõuetust, regulatsioone, järelevalvet või seotud valdkondi käsitlevate õigusaktide alusel (kaasa arvatud teie su- htes 
maksejõuetuse korral kohaldatav äriühingu- või muu õigus), või millega taotletakse seoses teie või teie vara olulise 
osaga pankrotihalduri, likvideerija, konserveerija, halduri, maksejõutushalduri või muu sarnase ametiisi- ku 
määramist, või te teete äriühinguna tegevusi, mille eesmärk on mõneks eespool nimetatud toiminguks loa saamine, 
ning saneerimise või võlausaldajatega kokkuleppimise korral me ei nõustu vastavate ettepanekutega;

1.7. (juriidilise isiku puhul) teie ühing lõpetatakse või juhul, kui teie tegevuse jätkumine sõltub ametliku 
registrikirje olemasolust, vastav registrikirje kustutatakse või selle kehtivus lõpeb või alustatakse mis tahes 
menetlust, mille eesmärk on ühingu lõpetamine, registrist kustutamine või registreeringu kehtetuks tunnista- mine;

vaimse tervise häire, suutmatus tasumisele kuuluvaid võlgu tasuda, pankrot või maksejõuetus (vastavalt teie suhtes 
kohaldatavas pankroti- või maksejõuetusõiguses esitatud määratlusele) või teie mis tahes võlgnevuse mittetasumine 
selle maksetähtpäevaks või võimalus kuulutada see sissenõutavaks ja tasumisele kuuluvaks enne mis tahes 
kokkuleppes või instrumendis määratud maksetähtpäeva või kohtuasja, hagi või muu menetluse alga- tamine või mis 
tahes muu täite- või arestimismenetluse alustamine või teie (materiaalse ja immateriaalse) vara täielik või osaline 
üleminek pandipidaja valdusesse;
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20.1.9 meil on põhjust eeldada mõne eespool nimetatud sündmuse toimumist.

Sellisel juhul on meil õigus kasutada punktis 20.2 sätestatud õigusi, välja arvatud punktis 20.1.6 või 20.1.8 
osutatud lepingurikkumise korral (mõlemal juhul pankrotisündmus), mille suhtes kohaldatakse punkti 20.3.

2. Kui punktist 20.3 ei tulene teisiti, on meil õigus lepingurikkumise ilmnemisel või igal ajal pärast seda 
tühistada mis tahes täitmata korraldused, lõpetada teile teenuste osutamine ja likvideerida kõik või mõned teie 
avatud positsioonid (likvideerimispäev).

3. Pankrotisündmuse korral eeldatakse, et me oleme kasutanud punktist 20.2 tulenevaid õigusi va- 
hetult enne pankrotisündmuse toimumist.

4. Me sulgeme likvideerimispäeval ja pärast seda (samal või sellele võimalikult lähedasel päeval) kõik teie 
avatud positsioonid ning kasutame meie valduses olevat raha selliste sulgemiste kulude katmiseks.

5. Kui pärast punkti 20.4 alusel tehtud toiminguid on teie kontojääk positiivne, kanname allesjäänud sum- ma 
esimesel võimalusel teie määratud kontole. Kui teie kontol ei ole punktis 20.4 osutatud toimingute jaoks piisavalt 
raha, loetakse teie kontol oleva summa ja teie avatud positsioonide sulgemise kulu vahe viivitamatult tasumisele 
kuuluvaks ja sissenõutavaks.

6. Jaotisega 20 meile antud õigused täiendavad ning ei piira ega välista mis tahes muid õigusi, mis meil võivad 
olla Lepingu või muude kokkulepete või seaduse alusel. Punktides 20.2–20.5 esitatud tingimuste kehti- vust 
piiramata on meil eelkõige õigus ilma teid teavitamata rakendada oma ainuäranägemisel meetmeid oma positsiooni 
kaitsmiseks ning kasutada ilma piiranguteta ühte või mitut järgmist meedet (osaliselt või tervikuna):
6.1. kõigi täitmata korralduste tühistamine;

6.2. sulgeda, realiseerida või tühistada teie avatud positsioonid või võimaluse korral nendest loobuda või 
avada tasaarvelduspositsioonid;

6.3. liita kontosid, teha kontode vahel tasaarveldust või teisendada üks vääring teiseks (kahtluse välista- 
miseks täpsustatakse, et meil on õigus seda teha pärast lepingu rikkumist või juhul, kui ühel või mitmel teie 
kontol on puudujääk ning teie ühel või mitmel muul kontol on ülejääk);

6.4. kustutada teie mis tahes (otsene või garantii või käenduse alusel tekkinud) kohustus meie ees meie 
valduses või kontrolli all oleva raha arvel.
21. INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

1. Veebisüsteemid võivad sisaldada kolmandate isikute andmeid, teksti, pilte, tarkvara, multimeediamater- jale ja 
muud sisu (kolmandate isikute sisu) ning väljendit „veebisüsteemid” tõlgendatakse nii, et see hõlmab kõiki 
materjale, sisu ja teenuseid, kaasa arvatud piiranguteta ka kolmandate isikute sisu, mida veebisüsteemides 
avaldatakse ning ekraanil vaadatakse või teise arvutisse alla laaditakse.

2. Veebisüsteemid on kaitstud autoriõigustega, andmebaasiõigustega ja muude intellaktuaalomandi õi- 
gustega. Te tunnistate, et kõik õigused, omandiõigused ja huvid seoses veebisüsteemidega kuuluvad meile ja/ või 
kolmandatele isikutele. Veebisüsteemide kasutamine ei anna kasutajale veebisüsteemide suhtes mingeid 
omandiõigusi.

kasutatavate varukoopiate tegemine);

2. veebisüsteeme avaldada või reprodutseerida, luua nende põhjal tuletatud teoseid, neid edastada, müüa, 
levitada, rentida, liisida, edasi litsentseerida, ühiskasutusse anda, laenata või võõrandada või mis tahes viisil 
tervikuna või osaliselt ekspluateerida;
3. lisada veebisüsteeme muude toodete koosseisu;
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4. kasutada veebisüsteeme failijagamistoimingutes;

5. luua mis tahes tarkvaraprogrammi manustatud linke veebisüsteemidele;

6. eemaldada või varjata meie või meiega seotud isikute autoriõiguse märkeid;

7. kasutada meie või meie kolmandast isikust teenusepakkujate kaubamärke, teenusemärke, domeenini-
mesid, logosid või muid identifitseerimistunnuseid;

8. veebisüsteeme pöördprojekteerida, dekompileerida, pöördtransleerida või nende lähtekoodi kasutada, välja 
arvatud seaduseaga lubatud ulatuses.
22. LINGID 

Veebisüsteemid võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele, mis ei ole meie või meiega seotud isikute kontrolli all 
ning sisaldavad meist sõltumatute kolmandate isikute loodud sisu. Selliste lingitud veebisaitide omanikel ei ole 
meiega tingimata ärilist või muud liiki suhet. Veebisüsteemides avaldatud link kolmanda isiku veebisaidile  ei ole 
tõlgendatav meie või meiega seotud isiku või teenusepakkuja antud soovituse või heakskiiduna sellisele veebisaidile, 
selle sisule või selle pakkujale. Kõik kolmanda isiku veebisaidil avaldatud arvamused ja soovitused kuuluvad nende 
avaldajatele ning ei ole meie ega meiega seotud isikute arvamused või soovitused. Meie ja me- iega seotud isikud ei 
vastuta meie veebisüsteemides avaldatud linkide kaudu avanevate veebisaitide sisu eest.
23. LEPINGU LÕPETAMINE 

23.1. Teil on igal ajal õigus taotleda rahaliste vahendite tagastamist ja Lepingu lõpetamist, esitades meile 
sellekohase kir- jaliku teate, tingimusel et teil ei ole avatud positsioone ega meile tasumata kohustusi. Meil on õigus 
lõpetada igal ajal teile teenuste osutamine vastava kirjaliku teatise alusel. Lepingu lõpetamine ei mõjuta varem 
sõlmitud tehinguid ning see ei piira mis tahes meie vahel tekkinud või kasutamata õigusi ja kohustusi.

23.2. Lõpetamine ei mõjuta teie ega meie tulenevaid õigusi, kahjutasu, kehtivaid kohustusi ega muid lepin- 
gutingimusi, mis peavad edasi kehtima pärast Lepingu lõppemist.

23.3. Lõpetamine ei mõjuta pooleliolevaid tehinguid, mis on algatatud enne, kui teie lõpetamisteade 
meieni jõuab.

23.4. Lõpetamisteates märgitud tähtaja saabumise korral tühistame kõik täitmata korraldused ja sulgeme kõik 
teie avatud positsioonid (meie poolt kindlaks tehtud) valitseva turuhinnaga. Lisaks tuleb teil maksta kõik tasud, 
mis on arvestatud kuni lõpetamise kuupäevani, ning hüvitada kõik meile (või kolmandale isikule) välti- matult 
tekkinud lisakulud, mis on seotud Lepingu lõpetamise, lõpetamata tehingute lõpetamisel vältimatult tekkinud 
kaotuste ja raha teile tagasi kandmisega.
24. TEATED 

Kui jaotisest 6 ei tulene teisiti, võib teateid ja muid sõnumeid edastada posti või e-posti teel aadressile, mille me 
oleme üksteisele kirjalikult teatavaks teinud. Kõik nimetatud viisil saadetud teated loetakse edastatuks ja vastu 
võetuks siis, kui saatja saadab tähitud kirja või saab e-kirja kohta kättesaamiskinnituse.
25. KAEBUSED 

Kliendikaebuseid käsitletakse vastavalt Admiral Markets UK Ltd kliendikaebuste lahendamise korra järgi, mis on 
avaldatud Admiral Marketsi koduleheküljel sektsioonis Dokumendid ja eeskirjad. Kui teil on meie lepingutäitmise 
kohta pretensioone, tuleks teatada kaebusest meie vastavuskontrolli spetsial- istile (telefonil +44 (0)2077264003 või 
e-posti aadressil compliance@adrimal-markets.co.uk), kes uurib kaebuse sisu ja püüab seda lahendada. Kui teie 
vaidlus on seotud kauplemisega, palume esitada selle kohta võimalikult palju teavet. Meil on vaja teie konto numbrit 
(veebisüsteemide kasutajatunnust) ja vaidlusaluse korralduse või tehingu sildi numbrit. FCA eeskirjade kohaselt 
oleme kohustatud esitama

kaebuste käsitlemise korra üksikasjad on saadaval nõudmisel. Teil võib samuti olla õigus esitada kaebus otse fi- 
nantsõigusvolinikule. Finantsõigusvoliniku bürooga saab ühendust võtta telefonil 0800 023 4567 ning lisateavet
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leiate nende veebisaidil www.financial-ombudsman.org.uk/con-sumer/complaints.htm.

26. ÜLDNÕUDED

26.1. Me osutame teile teenuseid kooskõlas kohaldatavate õigusaktide, eeskirjade ja muude meie suhtes 
kehtivate tingimuste või turutavadega (ühise nimetusega „kohaldatavad õigusaktid”). Kui Lepingu mis tahes 
tingimus on vastuolus mõne kohaldatava õigusaktiga, kohaldatakse viimast. Me ei ole kohustatud tegema mi- dagi 
või jätma midagi tegemata, kui sellega kaasneks kohaldatavate õigusaktide rikkumine, ning meil on õigus teha 
kõike, mida me nende nõuete täitmiseks vajalikuks peame.

26.2. Realiseerimata õigused ja kohustused (eriti seoses jaotistega 15, 20, 26 ja 27) ning lõpetamata tehingud 
jäävad jõusse pärast Lepingu lõppemist ning nende suhtes jätkatakse Lepingu nõuete ja meie vahel seoses 
vastavate tehingutega kokku lepitud tingimuste kohaldamist kuni kõigi kohustuste täieliku täitmiseni.

26.3. Kui mis tahes kohus või pädeva õiguspiirkonna haldusorgan leiab, et Lepingu mõni säte on kehtetu või 
mittetäidetav, ei mõjuta see Lepingu ülejäänud sätete kehtivust ning need jäävad täies ulatuses jõusse.

26.4. Kui me jätame (püsivalt või ajutiselt) esitamata mis tahes nõude Lepingu tingimuste range täitmise 
tagamiseks, siis ei saa seda tõlgendada nii, et me oleme loobunud oma vastavatest õigustest või heastamisva- 
henditest. Lepinguga meile antud õigused ja heastamisvahendid on kumuleeruvad ning nende mis tahes osas 
kasutamine või neist loobumine ei välista ega piira mis tahes muude õiguste ja heastamisvahendite kasuta- mist.

26.5. Kummalgi poolel ei ole lubatud esitada Lepinguga seotud ega muid pooltevahelisi nõudeid teisele 
poolele mis tahes vormis pärast kahe aasta möödumist nõude aluseks oleva asjaolu avastamisest. Nõude 
aluseks oleva asjaolu avastamisest tuleb teatada kahe aasta jooksul pärast Lepingu lõpetamist.

26.6. 1999. aasta lepingute (kolmandate isikute õiguste) seadust ei kohaldata Lepingu ega Lepingu alusel sõlmitud 
mis tahes kokkulepete või dokumentide suhtes ning Lepingust tulenevate tingimuste ja hüvitiste kasutamise õigus on 
ainult nendel isikutel, kellele on Lepingus selgesõnaliselt antud õigusi või pandud kohustu- si.

26.7. Meie suhtes kehtib Ühendkuningriigi investeeringute tagastamise skeem (FCSC). Kui me ei suuda oma 
investeerimistegevusega seotud kohustusi täita ning te esitate meie suhtes kehtiva nõude, võib teil olla õigus saada 
FCSC-st hüvitist oma investeeringute eest, mida me oleme teie nimel korraldanud või vahendanud. See sõltub 
tegevuse liigist ja nõude asjaoludest. Enamiku investeerimistegevuse liikide puhul kehtiv kaitse on 100% esimesest 
50 000 naelsterlingist isiku kohta. Lisateavet on võimalik saada meilt või investeeringute tagastamise skeemi 
büroost: Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 
7QU. Palume arvestada, et kõnealust skeemi saavad üldjuhul kasutada tavakliendid ja mõned asjatundlikud kliendid 
(vastavalt FCA eeskirjade määratlusele).
27. KOHALDATAV ÕIGUS

27.1. Lepingu suhtes kohaldatakse ja seda tõlgendatakse Inglismaa õiguse järgi. Kõik pooled annavad ta- 
gasivõtmatu nõusoleku alluda Lepinguga seotud mis tahes kohtuasja, hagi või muu menetluse (menetlused) 
lahendamisel Inglismaa kohtutele. Ükski Lepingu tingimus ei keela meil algatada mis tahes õiguspiirkonnas 
menetlust teie vastu.

27.2. Kõik pooled esitavad tagasivõtmatu kinnituse, et nad ei vaidlusta Inglismaa kohtutes algatatud menet- luse 
kohtuliku arutamise koha valikut ning ei esita väidet, et menetlus on algatatud ebasobivas kohas või kohtul ei ole 
selle üle pädevust.

1. lisa

KIENTIDE HINDAMINE JA LIIGITAMINE

http://www.financial-ombudsman.org.uk/con-sumer/complaints.htm
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Selleks et osutada klientidele veebipõhiseid kauplemisteenuseid, nõuame enne teenuste osutamist klientidelt (või 
potentsiaalsetelt klientidelt) piisavalt teavet, mis võimaldab meil mõista kliendi olukorda ning jõuda põh- jenda 
seotud riskide mõistmiseks vajalikud teadmised ja kogemused.

Meie küsitav teave võimaldab kliendi kauplemisalaste teadmiste ja kogemuste kindlakstegemiseks kontrollida 
järgmisi asjaolusid:
● investeerimisteenuste, tehingute, finantsturgude ja toodete liigid, millega kliendil on kogemusi;

● kliendi kauplemistehingute maht, iseloom ja sagedus ning ajavahemik, mille  jooksul need on tehtud;

● kliendi haridustase, elukutse või vajaduse korral varasem elukutse.

Meil on õigus tugineda klientide poolt esitatud teabele, välja arvatud juhul, kui saame teada või oleksime pi- 
danud teadma, et esitatud teave on aegunud, ebatäpne või mittetäielik.

Me käsitame teid tavakliendina, välja arvatud juhul, kui oleme teile teatanud, et teid käsitatakse asjatundliku kliendi või 
võrdse vastaspoolena. Teie kliendikategooriat võidakse igal ajal muuta meie sellekohase teatega.

Lisame järgnevalt lühikokkuvõte asjatundlike klientide ja võrdsete vastaspoolte liigitamisega seotud nõuetest. 
Tavakliendid on kliendid, kes ei kuulu asjatundlike klientide ega võrdsete vastaspoolte kategooriasse.

Järgmiseid isikuid võib liigitada asjatundlike klientide kategooriasse:

● majandusüksused, kellel on luba või õigus tegutseda finantsturgudel (sh krediidiasutused, investeerim- 
isühingud, muud tegevusloaga või reguleeritud finantseerimisasutused, kindlustusandjad, ühisinvesteerimiset- 
tevõtjad ja nende fondivalitsejad, pensionifondid ja nende fondivalitsejad, kaupade ja kaubatuletisinstrumen- tidega 
kauplejad ja muud institutsionaalsed investorid);

● riiklikud või piirkondlikud valitsusasutused, riigivõlga haldavad avalikud asutused, keskpangad, rahvus- 
vahelised ja riikideülesed asutused, näiteks Maailmapank, Rahvusvaheline Valuutafond, Euroopa Keskpank, 
Euroopa Investeerimispank ja muud sarnased rahvusvahelised organisatsioonid;
● suurettevõte, mis vastab vähemalt kahele järgmisele tingimusele:

1. bilansimaht on vähemalt 20 miljonit eurot;

2. netokäive on vähemalt 40 miljonit eurot;

3. omavahendite maht on vähemalt 2 miljonit eurot.

Kliendid, kes vastavad teatud kvantitatiivsetele ja kvalitatiivsetele nõuetele, võivad taotleda asjatundliku kliendi- na 
kohtlemist. Soovi korral esitame vastavate nõuete kohta kõik üksikasjad.
Järgmiseid isikuid võib liigitada võrdsete vastaspoolte kategooriasse:

● majandusüksused, kellel on luba või õigus tegutseda investeerimisühinguna;

● krediidiasutused;

● kindlustusseltsid;

● vabalt võõrandatavatesse väärpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja või selle fondivalit- seja;

● pensionifondid või nende fondivalitsejad;

● muud EMP tegevusloaga või järelevalve all tegutsevad finantsasutused;
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● kaupade ja kaubatuletisinstrumentidega kauplejad;

Nagu eespool osutatud, võib tavaklient taotleda enda üleviimist asjatundlike klientide kategooriasse, kui tema 
hinnangul on tal piisavad kogemused, teadmised ja asjatundlikkus ise investeerimisotsuste tegemiseks ja nen- 
dega seotud riskide adekvaatseks hindamiseks.

Asjatundlikud kliendid ja võrdsed vastaspooled ei saa kasutada mõningaid tavaklientide õigusi (sh finantsinstru- 
mentide turgude direktiivist ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevaid õigusi).

Me jätame endale õiguse käsitada mis tahes klienti tavakliendina, kui klient ei ole meie hinnangul võimeline 
konkreetse teenuse või tehinguga seotud riske piisavalt hindama või neid juhtima.

Võrdne vastaspool võib taotleda enda kohtlemist üldiselt või konkreetse tehingu raames kliendina, kellele 
laieneb suurem regulatiivne kaitse (asjatundlik klient või tavaklient).

Vajaduse korral teatame klientidele õigustest, mille nad kaotavad, kui neid hakatakse kohtlema asjatund- liku 
kliendi või võrdse vastaspoolena, ning küsime nendelt kirjalikku kinnitust selliste õiguste kaotamisega 
nõustumise kohta.
Meil ei ole kohustust ühegi kliendi kategooriat muuta.

2. lisa

AVALDUS RISKIDE KOHTA

PALUME ENNE MEIE TEENUSTE KASUTAMIST LÄBI LUGEDA KÄESOLEVA LISA.

HINNAVAHELEPINGUTEGA KAUPLEMINE EI SOBI IGAÜHELE, SELLEGA KAASNEB SUUR RISK NING 
SEE VÕIB LÕPPEDA TEIE ALGSET INVESTEERINGUT ÜLETAVA KAOTUSEGA.

Käesoleva lisa eesmärk on anda teavet mõnede riskide kohta, mis tekivad hinnavahelepingutega (CFD) kauple- 
misel.

Lisa eesmärk ei ole esitada täielikku kirjeldust kõigist riskidest, mis hinnavahelepingutega kauplemisel esine- vad. 
Teie ülesanne on tagada, et teie otsus meie teenuste kasutamise koha on tehtud teadlikult ning te olete rahul teile 
kättesaadava teabega. Kui teil on kahtlusi või te ei mõista käesoleva lisa sisu, palume konsulteerida sõltumatu 
finantsnõustajaga.

Enne hinnavahelepingutega kauplemist tuleb aru saada kaasnevatest riskidest. Seda liiki investeeringutega se- otud 
suur võimendus tähendab suuremat riski võrreldes muude finantstoodetega. Krediidiõlg (ehk võimenduse- ga 
kauplemine) võib põhjustada teile nii märkimisväärset kahjumit kui ka märkimisväärset kasumit.

Seda liiki investeeringute varasem tootlus ei taga tulevasi tulemusi. Teil tuleb arvestada isiklikult teile arvestat- 
avate komisjonitasude ja maksukohustustega. Admiral Markets UK Ltd ei võta vastutust mingite maksude eest, 
mida te peate tasuma meie veebisüsteemide abil teenitud kasumilt.

Võimendusega kauplemine on seotud suure riskiga ja ei sobi kõigile investoritele. Suur võimendus võib toim- ida 
nii teie kasuks kui ka kahjuks. Ainult teie vastutate oma avatud positsioonide jälgimise eest ja neid tuleks hoolikalt 
jälgida.

Enne kauplemist peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiseesmärgid, finantskogemuste taseme ja 
riskivalmiduse. Kui te ei ole kindel meie pakutavate toodete sobivuses, palume konsulteerida sõltumatu fi- 
nantsnõustajaga. Võimalik suur tulu on alati seotud suure riskiga. Igasuguse ebatavaliselt suure kasumipotent- 
siaaliga turu- või kauplemisspekulatsiooni korral esineb suur risk kapitalile. Riskida tuleks ainult üleliigsete

kauplemisplatvormide ja üldisemalt finantsturgudega, kasutades meie TASUTA ja RISKIVABA demokontot
(demokonto). Täpsemat teavet leiate aadressilt www.admiralmarkets.co.uk.

http://www.admiralmarkets.co.uk/
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1. Üldiselt hinnavahelepingute kohta

Hinnavahelepingud on keerukad finantstooted, mis sulguvad üldjuhul ainult siis, kui klient otsustab olemasole- va 
avatud positsiooni sulgeda, ja millel seega tavaliselt ei ole kindlaksmääratud tähtaega. (See võib muutuda olenevalt 
alusvara klassi ja/või toote tingimustest.)

Hinnavahelepinguid võib võrrelda futuurlepingutega, mida saab sõlmida seoses teatud välisvaluutade, indek- site, 
väärismetallide, nafta, kaupade või finantsinstrumentidega. Erinevalt muudest futuuridest saab aga hin- 
navahelepinguid arveldada ainult rahas. Hinnavahelepingutega tehtavate tehingute suhtes võib kehtida ka tingi- 
muslik kohustus ning te peaksite olema teadlik sellega kaasnevatest tagajärgedest, mida on kirjeldatud allpool. Kõik 
hinnavahelepingud on sünteetilised, mis tähendab, et kliendil ei ole õigusi aluseks olevale instrumendile või asjale 
ega seotud õigusi, kui seda ei ole hinnavahelepingus eraldi märgitud. Seega ei anna leping õigust alus- vara 
osakutele ega hääleõigust.
2. Välisturud

Välisturgudega seotud hinnavahelepingute puhul esinevad riskid erinevad kliendi koduturgude riskidest. Mõnel juhul 
on riskid suuremad. Välisturgudel tehtavate tehingute kasumi- või kahjumipotentsiaali mõjutab valuutakursside 
kõikumine. Sellised suuremad riskid hõlmavad ka välisriigis tehtavaid poliitilisi või majandus- poliitika muudatusi, mis 
võivad oluliselt ja püsivalt muuta välisvaluutaga kauplemise tingimusi, selle müügikõlb- likkust või hinda.
3. Riski vähendavad korraldused või strateegiad

Teatud korralduste tegemine, mille eesmärk on kahjumi piiramine teatud summaga (nt kaotuse peatamise  või 
peatamislimiidi korraldused), ei pruugi alati toimida, sest selliste korralduste täitmine soovitud hinnaga või üldse 
täitmine võib osutuda võimatuks turutingimuste või tehnoloogiliste piirangute tõttu. Kui klient kasutab kauplemisel 
selliseid korraldusi või strateegiat, peab ta nõustuma kõnealuse riskiga.
4. Krediidiõlg

Hinnavahelepingutega kauplemisega kaasneb suur risk. Hinnavahelepingutega kauplemisel saavutatava fi- 
nantsvõimenduse ja krediidiõla tõttu on teil vaja meie juures kauplemise alustamiseks ainult väikest sissemak- set 
(tagatis), kuid selle tulemusena võib tekkida suur kahjum või suur kasum. Suure krediidiõlaga tehingute väärtus võib 
oluliselt muutuda ka seoses suhteliselt väikeste muutustega hinnavahelepingu hinna aluseks oleva instrumendi või 
asja väärtuses või tasemes.
5. Tingimuslike kohustustega tehingud

Hinnavahelepingud on võimendusega tehingud, mille korral teil tuleb teha rida makseid vastavalt lepingu 
väärtusele, selle asemel et maksta kohe välja kogu lepingu väärtus. Te võite kaotada kogu tagatise, mille olete 
meile maksnud, et positsioon avada või seda hoida. Me hindame teie avatud positsioone iga tööpäeva jook- sul 
pidevalt ning igasugune kasum või kahjum kajastub kohe teie kontol. Kahjumi korral võidakse teilt nõuda lühikese 
etteteatamisajaga märkimisväärse täiendava tagatise tasumist, et oma avatud positsioone säilitada.

Me võime samuti igal ajal (kaasa arvatud nädalavahetustel/puhkepäevadel või ebanormaalsete turutingimuste 
korral) muuta oma tagatise määra ja/või arvestuslikke kauplemisnõudeid, mille tagajärjel võib muutuda ka teilt 
nõutava tagatise suurus. Kui teie kontol ei ole pidevalt piisavat tagatissummat ja te ei tasu vajalikku täiendavat 
summat nõutud aja jooksul, võidakse teie avatud positsioonid kahjumiga sulgeda ning teie kohustus on katta selle 
tagajärjel tekkiv puudujääk.
6. Börsivälised tehingud

Hinnavahelepingutega kauplemine ei toimu reguleeritud turul või börsil. Te sõlmite otse meiega lepingu hin- 
navahelepingu hinna aluseks oleva finantsinstrumendi või asja kohta. Kõik meie juures avatud positsioonid tuleb 
sulgeda meie juures ja neid ei saa sulgeda ühegi muu isiku juures. Seetõttu võib teil olla keeruline sulgeda
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positsiooni teile sobiva hinnaga või seda üldse sulgeda (näiteks kui meie veebisüsteemides esinevad tehnilised 
probleemid ja see ei ole kasutatav või meil tekib maksevõimetus).

Börsiväliste finantstehingutega (OTC) kauplemise korral võib tekkida suurem risk kui reguleeritud turul kauple- misel, 
sest puudub turg, kus te saaksite oma avatud positsioone sulgeda, ning meie kehtestame hinnad ja muud tingimused 
vastavalt õigusaktidest/eeskirjadest tulenevatele nõuetele. Börsivälised tehingud võivad suurendada likviidsusriski ja 
lisada muid olulisi riskitegureid: näiteks ei pruugi olla võimalik hinnata turuvälisest tehingust tu- leneva positsiooni 
väärtust või teha kindlaks riski suurust. Samuti ei pea me noteerima nõudlus- ja pakkumishin- du ning isegi nende 
noteerimise korral võib meil olla raske kindlaks määrata õiglast hinda, eriti kui vastava alus- vara börs või turg on 
suletud või selle tegevus on peatatud. Te peate samuti arvestama meie lepingurikkumise riskiga, kuid sellise 
ebatõenäolise juhtumi korral on teie kaitse tagatud tänu meie liikmelisusele investeeringute tagamise skeemis (FSCS): 
http://www.fscs.org.uk
7. Hinnad

Meie veebisüsteemides avaldatud hinnad ei pruugi alati kajastada turu üldist seisu. Me valime sellised hinnad, mis 
meie hinnangul sobivad tagatisnõuete kindlaksmääramiseks, ning hindame teie kontol olevaid positsioone ja nende 
positsioonide sulgemist regulaarselt turuhinnas. Kuigi me eeldame, et kõnealused hinnad on piisav- alt seotud 
pankadevahelise turu, asjaomase börsi või muu finantsturu (võrdlusturg) teadaolevate hindadega, võivad meie 
pakutavad hinnad erineda hindadest, mida saavad kasutada pangad ja muud võrdlusturu osalised.
Seega võime rakendada tagatisnõuete määramisel ja tagatissummade sissenõudmisel märkimisväärselt suurt 
kaalutlusõigust. Kuna hinnavahelepingud on osaliselt seotud alusvaraga (ja võrdlusturuga), peaksite olema tead- lik 
alusvaraga seotud riskidest, kaasa arvatud valuutakursi kõikumine, volatiilsus ja gapping (järsk hinnamuutus, mida 
võivad põhjustada paljud tegurid, sealhulgas ka majandussündmused, turuteated ja perioodid, mille jook- sul 
alusvaraga ei kaubelda).

Kaotuse peatamise korraldusega ei kaasne garantiid ja see ei kaitse teid kõnealuse riski eest, sest see ei ole 
viivitamatult täidetav, vaid käivitab positsiooni sulgemise korralduse üksnes lähima pakutava hinnaga.
8. Positsiooni jälgimine

Teie kohustus on pidevalt jälgida oma avatud positsioone ning tagada, et teil on alati võimalus seda teha. Kuigi me 
püüame positsioonid sulgeda, kui teie tagatis on ammendunud, ei saa me selle võimalikkust tagada ning teie 
vastutate selle tagajärjel tekkida võiva puudujäägi eest.

Käesolevat lisa tuleks lugeda koos meie üldtingimustega, mille juurde see kuulub, ja koos muude kliendile 
edastatud või meie veebisüsteemides avaldatud dokumentidega.
9. Ootamatud sündmused ja nädalavahetuse risk

Mitmesugused olukorrad, arengud, peatamised, kauplemisaja ootamatud katkestused või nädalavahetusel/pu- 
hkepäeval (Ühendkuningriigis või muus riigis), kui turg on üldjuhul kauplemiseks suletud, tekkida võivad sünd- 
mused võivad põhjustada turu/alusvara klassi taasavamise oluliselt erineva hinnaga / erineval hinnatasemel 
võrreldes turu / alusvara klassi sulgemisega eelmisel töö-/kauplemispäeval. Teil ei ole võimalik kasutada veeb- 
isüsteeme korralduste tegemiseks või muutmiseks ajal, kui turud on üldjuhul suletud. Esineb märkimisväärne risk, et 
sellisel ajal hoitavate avatud positsioonide kaitseks jäetud kaotuse peatamise korraldused täidetakse nende 
määratud hinnast oluliselt ebasoodsamal tasemel. Selliselt toimides te nõustute kõnealuse riskiga ja kohustute 
katma võimaliku tekkiva puudujäägi.
10. Elektrooniline kauplemine

Veebisüsteemide abil börsiväliste lepingutega kauplemine võib erineda muudes elektroonilistes kauplemissüs- 
teemides või tavapärasel või avatud turul kauplemisest. Te peate arvestama elektroonilise kauplemissüsteem- iga 
seotud riskidega, kaasa arvatud riist- ja tarkvara tõrge ja süsteemi seisak, mis võivad tekkida veebisüsteem- ides, 
teie süsteemis või teid veebisüsteemidega ühendavas sidetaristus (nt internetiühendus).

http://www.fscs.org.uk/
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11. Kauplemise peatamine

Teatud tingimustes võib positsiooni likvideerimine olla raske või võimatu. Nii võib juhtuda näiteks hinna kiire liikumise 
ajal, kui alusvara hind tõuseb või langeb ühe kauplemissessiooni jooksul sellisel määral, et alusvaraga kauplemist 
piiratakse või see peatatakse. Sellisel juhul te peate nõustuma kaasneva riskiga ja katma võimaliku tekkiva 
puudujäägi. Te peaksite samuti arvestama, et teatud tingimustel võib meil tekkida kohustus positsioone sulgeda 
eeskirjade või börsi korralduste tagajärjel ning sellisel juhul me ei vastuta sellega kaasneda võiva kah- jumi eest.
12. Komisjonitasud

Enne kauplemise alustamist peaksite tutvuma kõigi komisjonitasude ja muude tasudega, mida teil tuleb tasuda 
vastavalt veebisüsteemides avaldatud hinnakirjale.
13. Maksejõuetus

Teie maksejõuetuse, pankroti või meie ees võetud kohustuste täitmata jätmise korral võidakse teie pos- 
itsioonid ilma teie nõusolekuta likvideerida või sulgeda. Meie maksejõuetuse korral ei pruugi teil tekkida 
võimalust saada tagasi meie juures hoitavat raha.
14. Teabevahetus

Me ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses meievaheliste teadete hilinemise või mittekättesaamisega.

15. Nõustamine

Me ei paku investeerimiskonsultatsioone ning osutame üksnes täitmisteenuseid. Kuigi me võime anda turgudele üldisi 
hinnanguid, ei kujuta sellised hinnangud endast individuaalseid investeerimissoovitusi ning nendes ei arvestata 
konkreetse kliendi puhul kehtivate asjaoludega. Kõik kauplemisotsused teete teie ainuisikuliselt.

Me hindame teie poolt oma kauplemiskogemuse, finantsvarade ja sissetuleku kohta meile esitatud teabe põhjal teie 
sobivust hinnavahelepingutega kauplemiseks. Me ei jälgi teie eest, kas teie nõuetekohaselt täidetud taotlusvormil või 
muul viisil esitatud andmed on endiselt kehtivad või teie finantsolukord jääb samaks. Teie vas- tutate ainuisikuliselt 
selle eest, et esitada meile uut asjakohast teavet, mis võib mõjutada meie hinnangut teie sobivuse kohta 
hinnavahelepingutega kauplemiseks.
16. Äriühingute tegevus: aktsiate hinnavahe lepingud

Palume arvestada, et teie kohtlemine äriühingute tegevuse tagajärjel võib olla vähem soodus võrreldes olukor- raga, 
kus aluseks olev instrument kuuluks teile, sest meie tehtavad muudatused võivad olla tehtud reaktsiooni- na ning 
kehtestatud enne äriühingu tegevuse tagajärjel nõutavaid muudatusi. Seetõttu võib teile otsustamiseks

väga lühikese etteteatamisajaga, ei pruugi teil olla võimalust positsioone sulgeda, et vältida nendega kaasne- vaid 
ebasoodsaid tagajärgi, ning teil võib tekkida vajadus maksta väga lühikese etteteatamisajaga sisse täien- davaid 
vahendeid tagatisnõuete katmiseks.
17. Hinnavahelepingutelt arvestatavad dividendid ja dividendide tasaarveldus

Dividendide tasaarveldus on arveldus, mida kohaldatakse pärast aktsia dividendikuupäeva (kaasa arvatud li- 
sadividendi kuupäeva) saabumist aluseks oleval aktsiaturul. Pika positsiooni korral krediteeritakse dividendide 
tasaarveldus teie kontole. Lühikese positsiooni korral debiteeritakse dividendide tasaarveldus teie kontolt.
A. Kuidas mõjutavad dividendid indeksite või aktsiatega seotud positsioone?

Pärast aluseks oleva aktsia dividendikuupäeva saabumist (st aktsionäridele dividendide maksmist) teeme teie 
kontol rahalise tasaarvelduse nii, et vastava aktsia või indeksi hinna langemine turul ei mõjuta teie positsiooni. Pika 
positsiooni korral krediteerime teie kontot. Lühikese positsiooni korral debiteerime seda.
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B. Mis juhtub aktsia või indeksi dividendikuupäeva saabumisel?

Aktsia dividendikuupäeva saabumisel langeb aktsia väärtus üldjuhul dividendisummaga võrdsel määral. Kuna 
aktsiaindeks koosneb mitmest äriühingust, põhjustab aktsiate väärtuse langus ka indeksi väärtuse languse.
C. Miks me teeme tasaarvelduse?

Kui aktsia või indeksi hind dividendikuupäeva saabumisel langeb, mõjutab see teie jooksvat kasumit ja kahjumit. Pika 
positsiooni korral jääb teil saamata võimalik kasum. Lühikese positsiooni korral on teie kasumi-kahjumi saldo parem, 
kui see peaks olema.


