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KURSIVAHEDETA KAUPLEMINE DAX30-ga 

 

Kampaania tingimused 

1. Üldtingimused 
Kampaania Kursivahedeta kauplemine DAX30-ga võimaldab kampaanias osalejatel saada 

kursivahede tagastust tehingutele, mis on kampaaniaperioodi jooksul teostatud DAX30 indeksi CFD-

dega ning on kooskõlas kampaania tingimustega. 

1. Kampaaniat korraldab Admiral Markets UK Ltd ning esialgne kampaaniaperiood on 1 

september 2016 kuni 30 september 2016. 

2. Kampaanias saavad osaleda kõik uued ja olemasolevad Admiral Markets UK Ltd kliendid 

Eestist, Lätist, Leedust ja Hispaaniast, kellel on avatud Admiral.Markets tüüpi 

kauplemiskonto ning teostatud sellele minimaalne nõutav sissemakse. 

3. Kursivahede tagastuse näol on tegemist kompensatsiooniga, mis instrumendi DAX30 puhul 

on võrdne 1 indekspunkti (1.0 punkti) rahalise väärtusega. 

4. Uueks sissemakseks loetakse esialgse kampaaniaperioodi jooksul teostatud esimest 

sissemakset kauplemiskontole, sealhulgas Admiral Markets UK Ltd kontole mitmes osas 

laekunud ülekanded, mis lisatakse kauplemiskontole ühes osas. Juhime tähelepanu, et 

siseülekandeid uute sissemaksete hulka ei arvestata. Näiteks kui teostate 2. septembril 2016 

siseülekande ühelt kauplemiskontole teisele summas 1000 EUR, ei arvestata seda uue 

sissemaksena. 

5. Kampaanias osalevad ainult need DAX30 tehingud, mis vastavad järgnevatele tingimustele: 

a. tehing on avatud vähemalt 5 minutit 

b. tehingu kasum/kahjum on vähemalt 5 indekspunkti (>5.0 punkti) 

6. Kursivahede tagastuse periood on igale kliendile erinev sõltuvalt teostatud uue sissemakse 

suurusest, mille lugemine algab uue sissemakse kauplemiskontole laekumise kuupäevast 

Uus sissemakse, EUR või ekvivalent Kursivahedeta kauplemise periood, tööpäevades 

1,000 - 1,999 10  

2,000 - 2,999 20 

3,000 - 4,999 30 

Rohkem kui 5,000 55 

 

2. Täiendavad tingimused 

1. Kampaanias osalemiseks ei pea eraldi registreeruma. Kõik kliendid osalevad kampaanias 

automaatselt. 

2. Kursivahede tagastusi teostatakse ainult ühele kauplemiskontole kliendi kohta. Kui uus 

sissemakse on teostatud sama kliendi mitmele erinevale kauplemiskontole, tehakse 

kursivahede tagastused sellele kauplemiskontole, mille uus sissemakse on kõige suurem. 
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3. Siseülekandeid ühelt kauplemiskontolt teisele ei aktsepteerita kui uut sissemakset. 

4. Vastassuunalisi positsioone DAX30 indeksi CFD-dega ([DAX30] ja/või [DAX30-Pro]), mis 

on samaaegselt avatud (sõltumata sellest, kas need on avatud samal kauplemiskontol või sama 

kliendi erinevatel kontodel), ei arvestata tingimustele vastavate tehingute hulka. 

5. Minimaalne uus sissemakse on 1000 EUR või selle ekvivalent muus valuutas. 

6. Kursivahede tagastuste saamiseks peab kursivahede tagastuse perioodi jooksul olema täidetud 

minimaalne nõutav kauplemismaht viiskümmend lotti (50.0 lotti), mis on moodustunud 

kampaaniatingimustele vastavatest tehingutest. Kui kursivahede tagastuse perioodi jooksul 

nõutavat kauplemismahtu ei täideta, siis kursivahesid kontole ei tagastata. 

7. Maksimaalne kursivahede tagastuse väljamakse on viis tuhat eurot (5000 EUR) või selle 

ekvivalent muus konto valuutas kliendi kohta. 

8. Kursivahede tagastused tehakse kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul pärast kursivahede 

tagastuse perioodi lõppu. 

9. Kursivahede tagastustusi arvestatakse 1 indekspunkti rahalise väärtuse leidmisel nõuetele 

vastava 1 lotise tehingu kohta ning DAX30 indeksi CFD-de puhul on 1 lotise tehingu 1 punkti 

väärtuseks täpselt 1 euro (EUR) või selle ekvivalent muus konto valuutas, sõltumata 

kursivahest tehingu avamise või sulgemise hetkel. 

10. Juhul kui DAX30 indeksi CFD-de keskmine kursivahe Admiral Markets UK Ltd 

veebileheküljel instrumentide spetsifikatsioonis peaks langema väiksemaks kui 1.0 

indekspunkti, vähenevad kõikidele pärast muudatust suletud nõuetekohaste tehingute 

kursivahede tagastused proportsionaalselt. 

11. Admiral Markets UK Ltd kasutab kursivahede tagastuste arvutamisel sel hetkel kehtivaid 

valuutakursse (mis on arvutuse hetkel nähtaval Kaupleja Kabinetis) ning ei ole kohustatud 

kasutama tehingu avamise või sulgemise hetkel kehtinud kursse. 

Näide:  

Teostate 2. septembril uue sissemakse Admiral.Markets tüüpi kauplemiskontole summas 2 000 EUR. 

22. septembriks (kaasa arvatud) olete teinud DAX30-ga tehinguid kokku 245 lotti, millest 

kampaaniatingimustele vastavaid tehinguid on 200 lotti. Hiljemalt 22. oktoobril kantakse Teie 

Admiral.Markets kontole kursivahede tagastus summas 200 lotti * 1 EUR = 200 EUR. 

 

3. Lõppsätted 

Admiral Markets UK Ltd jätab endale õiguse kampaania igal ajal lõpetada, kampaaniatingimusi 

muuta või eemaldada osa kliente kampaaniast oma äranägemise järgi kui on tekkinud kahtlus, et 

osaleja on kuritarvitanud või proovinud kuritarvitada käesolevat kampaaniat või käitunud muul viisil 

pahauskselt. 

Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust enda kliendihalduriga saates e-maili 

klienditugi@admiralmarkets.ee 

 

4. Kampaanias ei saa osaleda kliendid, kellele on Admiral Markets UK Ltd teenuseid tutvustanud 

Admiral Marketsi koostööpartnerid (näiteks tutvustavad agendid (IB-d), soovitajad või white label 

partnerid). 

 

5. Riskihoiatus 
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ENNE ADMIRAL MARKETS UK LTD TEENUSTE KASUTAMIST PALUME 

TEADVUSTADA ENDALE KAUPLEMISEGA KAASNEVAID RISKE.  

KAUPLEMINE VALUUTADE JA CFD-DEGA ON SPEKULATIIVSE ISELOOMUGA NING 

SELLEGA VÕIB KAASNEDA KAOTUSE RISK. SELLINE TEENUS EI SOBI KÕIKIDELE 

INVESTORITELE NING KAUPLEMISTEGEVUSE KOGUKAHJUM VÕIB ÜLETADA 

ESIALGSET INVESTEERINGUT. 

Enne kauplemise alustamist palume läbi lugeda allpool esitatud tingimused. 

Võimalik suur tulu on alati seotud suure riskiga. Igasuguse ebatavaliselt suure kasumipotentsiaaliga 

turu- või kauplemisspekulatsiooni korral esineb suur risk. Riskida tuleks ainult üleliigsete vahenditega 

ning isikud, kellel selliseid vahendeid ei ole, ei peaks hinnavahelepingute ega valuutadega kauplema. 

Võimendusega valuuta-, indeksi-, väärismetalli-, nafta- ja kaubalepingutega kauplemine on üks kõige 

riskantsemaid finantsturgudel pakutavaid investeerimisviise, mis sobib ainult sellega süvendatult 

tegelevatele isikutele ja ühingutele. Arvestades kogu investeeringu kaotamise võimalust, tuleks 

väärismetalli-, indeksi, nata, kauba- või valuutaturgudel spekuleerimiseks kasutada ainult riskikapitali, 

mis ei mõjuta oluliselt teie isiklikku või teie ühingu rahalist seisu. 

Peaksite arvesse võtma, et automaatselt pikenevatesse valuuta-, indeksi-, väärismetalli-, nafta- ja 

kaubalepingutesse investeerimisega kaasnevad riskid on sarnased futuuridesse investeerimisega. 

Valuuta-, indeksi-, väärismetalli-, nafta- ja kaubalepingutega tehtavate võimendusega tehingute suhtes 

võib kehtida ka tingimuslik kohustus ning te peaksite arvesse võtma sellega kaasnevaid tagajärgi. 

Kuigi riski maandamiseks saab kasutada tuletisinstrumente, ei sobi mõned investeeringud paljudele 

investoritele. Hinnavahelepingute ja valuutadega kauplemisega kaasneb suur risk. 

Hinnavahelepingute ja valuutadega kauplemisel saavutatava finantsvõimenduse ja krediidiõla (ehk 

võimenduse) tõttu on teil vaja Admiral Markets UK Ltd-ga kauplemise alustamiseks teha ainult väike 

deposiit, kuid selle tulemusena võib tekkida suur kahjum või suur kasum. Suure krediidiõlaga 

tehingute väärtus võib oluliselt muutuda ka seoses suhteliselt väikeste muutustega alusvara või seotud 

turuteguri väärtuses või tasemes. 

Soovitame kõikidel kauplejatel harjutada kauplemist eelnevalt demokontol. Demokonto võimaldab 

riskivabalt proovida kauplemist valuutade ja CFD-dega ning testida kauplemisstrateegiat 

finantsturgudel. Rohkem informatsiooni leiate koduleheküljelt www.admiralmarkets.ee 

 

 

 

 

 

 

 


