
 

Admiral Markets UK Ltd  

                                                                                                                               16 St Clare Street  

                                                                                                                               Londonas, EC3N 1LQ                                 

Jungtinė Karalystė 

El. pa tas: hello@admiralmarkets.com 

 

 

1 

 

„ADMIRAL MARKETS UK LTD“ 

ATSAKOMYBĖS DĖL ANALIZĖS APRIBOJIMAS 

 

iame atsakomybės apribojime pateikiama papildoma informacija apie visas analizes, apytikslius 

skaičiavimus, prognozes, įžvalgas ar kitus pana ius vertinimus arba informaciją (toliau – Paskelbta 

informacija ), paskelbtą Admiral Markets UK Ltd  ( Admiral Markets ) tinklalapyje. Prie  priimdami 
bet kokius su investavimu susijusius sprendimus, ypač atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus: 

 

1. Paskelbta informacija pateikiama tik informaciniais tikslais ir jos jokiu būdu negalima laikyti 
patarimais ar rekomendacijomis dėl investavimo. 

 

2. Kiekvienas klientas priima bet kokius su investavimu susijusius sprendimus savaranki kai ir 

Admiral Markets  nėra atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, padarytą priėmus bet kokį 
sprendimą, kurį priimant buvo ar nebuvo vadovaujamasi Paskelbta informacija. 

 

3. Visą Paskelbtą informaciją ruo ia Admiral Markets  analitikas (toliau – Autorius ), remdamasis 

Autoriaus asmeniniais skaičiavimais. 
 

4. Norėdama užtikrinti klientų interesų apsaugą ir Paskelbtos informacijos objektyvumą, Admiral 

Markets  nustatė atitinkamas vidines interesų konfliktų prevencijos ir valdymo procedūras. 
 

5. Nors dedamos pagrįstos pastangos siekiant užtikrinti, kad visi Paskelbtos informacijos altiniai 
būtų patikimi ir kad visa informacija, kiek tai įmanoma, būtų pateikta suprantamai, laiku, tiksliai 

ir i baigtai, Admiral Markets  negarantuoja jokios Paskelbtos informacijos dalies tikslumo ir 

i baigtumo. Pateikti skaičiai, susiję su buvusiais rezultatais, nėra patikimas būsimų rezultatų 
rodiklis. 

 

6. Paskelbtos informacijos turinio negalima laikyti ai kiai i reik tu ar numatomu Admiral Markets  

pažadu, garantija ar i vada, kad klientas uždirbs pelną naudodamasis nurodytomis strategijomis 

arba kad susiję nuostoliai gali būti ar bus riboti. 
 

7. Jokių ankstesnių ar prognozuojamų prekybos finansinėmis priemonėmis rezultatų, nurodytų 
Paskelbtoje informacijoje, negalima laikyti ai kiai i reik tu ar numatomu Admiral Markets  

pažadu, garantija ar i vada dėl būsimų rezultatų. Finansinės priemonės vertė gali ir padidėti, ir 
sumažėti, taip pat negarantuojama, kad bus i laikyta turto vertė. 
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8. Paskelbtoje informacijoje pateiktoms projekcijoms gali būti taikomi papildomi mokesčiai, 
apmokestinimas ar kitos rinkliavos, priklausomai nuo Paskelbtos informacijos temos. Admiral 

Markets  teikiamoms paslaugoms taikomas kainora tis yra vie ai paskelbtas Admiral Markets  

tinklalapyje.  

 

Įspėjimas apie riziką: prekyba Forex ir sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD) yra rizikinga. Galima tiek patirti 

nuostolių, tiek ir gauti pelno. Prieš pradėdami prekiauti, galite kreiptis patarimo į nepriklausomą finansų 
patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką. Daugiau skaitykite adresu 

https://admiralmarkets.lt/risk-disclosure. 
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