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Admiral Markets UK Ltd kauplemissüsteemid on üles ehitatud põhimõttel, et ennetada 

negatiivset kontojääki klientide kauplemiskontodel normaalsetes turutingimustes, näiteks 

on selleks kehtestatud tehingute sundlikvideerimise määr.  

Lisaks näeb hea tava ette, et iga kaupleja määratleb enda jaoks personaalsed riskipiirid, mis 

aitavad piirata võimalikke kahjumeid ning maksimeerida kasumeid. 

Riskide juhtimisel on soovitatav kasutada Stop-Loss tehingukorraldust, mille seadistamisel 

tuleks muu hulgas arvesse võtta tehingumahtu, kauplemiskonto võimendust ning nõutava 

tagatise proportsionaalset osa kauplemiskonto jäägist. Veelgi rõhutades, võimendusega 

instrumentidega kauplemisel on riskide juhtimine äärmiselt olulise tähtsusega. 

Kahjuks ei pruugi ülaltoodud riskijuhtimise põhimõtted kauplejaid negatiivse kontosaldo 

tekkimise eest alati kaitsta. Selle põhjuseks võib-olla nädalavahetusel tekkiv „gap“ ehk 

märkimisväärne erinevus reedeses sulgemishinnas ning esmaspäevases turu 

avanemishinnas, mis võib kaasa tuua negatiivse kontojäägi. Kui Kliendi kontojääk muutub 

kauplemistegevuse käigus negatiivseks, tuleks Kliendil sellest teavitada Admiral Markets'i 

kliendituge. 

Pärast teavitust hindab Admiral Markets negatiivse kontojäägi tekkimise asjaolusid ning kui 

negatiivne kontosaldo tekkis normaalse kauplemistegevuse käigus, kompenseerib Admiral 

Markets kontojäägi negatiivse osa ning vastavalt käesolevale poliitikale taastab kontosaldo 

nulliks. 

Poliitika aitab Admiral Markets UK Ltd kliente negatiivse kontosaldo eest kaitsta. 

Krediteeritav kogusumma sõltub Admiral Markets UK Ltd kliendi kõikide Admiral.Markets 

kauplemiskontode negatiivsete kontojääkide summast (viimase 24h jooksul), mis on 

tekkinud tavapärase kauplemistegevuse käigus. Admiral Markets UK Ltd kompenseerib 

negatiivsed kontojäägid kuni £50,000 (või ekvivalentne summa kauplemiskonto valuutas) 

ulatuses.  

Käesolev poliitika kehtib ainult jaeklientidele, kellel on avatud Admiral.Markets tüüpi 

kauplemiskonto. 



 

Admiral Markets UK Ltd 

16 St Clare Street 

London, EC3N 

Ühendkuningriik 

Tel: +44 (0)20 7726 4003 

Email:knowmore@admiralmarkets.co.uk 

 

 

 

 
Admiral Markets UK Ltd 

Registreeritud aadress: vt ülal 

Registrinumber: 08171762 

Tegutseb Ühendkuningriigi finantsjärelevalveasutuse FCA eeskirjade kohaselt, tegevusloa nr: 595450 

Juuli 2016 

 2 

Admiral Markets UK Ltd soovitab hoida oma kontol igal ajal piisavalt tagatist ning mitte 

kasutada tagatise taseme hoiatust, tehingute sundlikvideerimist või käesolevat negatiivse 

kontojäägi poliitikat kui riskijuhtimise meetodit! 

 

 

Käesoleva poliitika sätteid ei kohaldata järgmistel juhtudel: 

• vääramatu jõu olukord*; 

• ebanormaalsed turutingimused või volatiilsus; 

• kui ettevõte otsustab oma ainuäranägemisel, et negatiivne saldo ei ole seotud kliendi 

kauplemistegevusega (näiteks kui debiteerimine on seotud ettevõttele makstavate 

tasudega); 

 kui negatiivne saldo on otseselt või kaudselt seotud ettevõtte tingimuste või 

turueeskirjade, kaasa arvatud Ühendkuningriigi, kliendi päritoluriigi, kliendi 

elukohariigi või Euroopa Majanduspiirkonda kuuluva riigi õigusaktide rikkumisega 

või sellest tingitud;  

 kui klient on liigitatud võrdse vastaspoolena; 

 kui klient teeb ettevõttega tehinguid ettevõttega sõlmitud krediidikokkuleppe või 

preemiakokkuleppe alusel; 

 kui Admiral Markets teatab oma ainuäranägemisel kliendile, et kõnealune kaitse 

temale ei laiene;  

 järgnevalt kirjeldatud olukorrad: platvormide (kauplemistarkvara, mobiilirakendused, 

(WebTrader)) töös esinev viga või tõrge, platvormide põhjustatud viivitus, väljaspool 

meie kontrolli olev põhjus, kauplemine robotite, nõustajate või (väliste) 

kauplemissignaalide pakkujate abil, mis tahes vahendava maakleri või 

arveldusagendi tegevus, tegevusetus või hooletus, välja arvatud ulatuses, mille on 

põhjustanud meie hooletus, pettus või tahtlik lepingurikkumine. 

 

*Vääramatuks jõuks loetakse sõjaolukorda, terrorismi, tõsist kahju, rahvarahutusi, erakorralisi turusündmuseid või muid 

sarnaseid olukordi, mis ettevõtte hinnangul takistavad klientide tehingukorralduste täitmist. 
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- Poliitika kehtib alates: 08/2015 - 

 

 

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 

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. 

http://www.admiralmarkets.co.uk/

