
ADMIRAL MARKETS INVESTICINĖS SĄSKAITOS

PRADINIO KAPITALO AKCIJA

SĄLYGOS IR NUOSTATOS

1. AKCIJOS APŽVALGA

1. 1. Šią Akciją organizuoja „Admiral Markets Cyprus Ltd“ (toliau – Įmonė). Admiral Markets 

Cyprus Ltd yra registruota Kipre, bendrovių registre „Department of the Registrar of 

Companies and Official Receiver (registracijos Nr. 310328). Admiral Markets Cyprus Ltd yra 

įgaliota ir prižiūrima Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos (CySEC) (veiklos licencijos 

Nr. 201/13). Admiral Markets Cyprus Ltd registruotos buveinės adresas: Dramas 2, 1st floor, 

1077, Nikosija, Kipras



1. 2. Dalyvaujantys šioje Akcijoje (toliau – Dalyvis) turi galimybę gauti nemokamų prekybinių 

akcijų (toliau – Pradinis kapitalas) savo „Invest.MT5“ sąskaitose. Nemokamomis 

prekybinėmis akcijomis įmonė vadina sumą sąskaitos valiuta, atitinkančią prekybinių akcijų 

kainą, kuri bus pervesta į akcijos dalyvių „Invest.MT5“ sąskaitas.



1. 3. Faktinė prekybinių akcijų kaina sandorio metu bus pervesta iš „MetaTrader 5“ 

platformos į Dalyvio sąskaitą. Prekybinių akcijų pasirinkimo mechanizmas aprašytas šių 

Sąlygų 2 punkte.



1. 4. Ši Akcija vyksta nuo 2021.04.12 iki 2021.06.20 imtinai.



1. 5. Jeigu sąskaitos valiuta yra ne eurai, į „Invest.MT5“ sąskaitos balansą pervestas Pradinis 

kapitalas bus automatiškai konvertuojamas pagal valiutos kursą, pateiktą prekybos 

platformoje.

VERTYBINIŲ POPIERIŲ PREKYBA

PRIEŠ PRADEDANT DALYVAUTI „ADMIRAL MARKETS“ INVESTICINĖS SĄSKAITOS PRADINIO 

KAPITALO AKCIJOJE (TOLIAU – AKCIJA), PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIAS SĄLYGAS 

IR NUOSTATAS (TOLIAU – SĄLYGOS). DALYVAUDAMI ŠIOJE AKCIJOJE JŪS IŠREIŠKIATE 

SAVO PRITARIMĄ ŠIOMS SĄLYGOMS. ŠIOS SĄLYGOS TURI BŪTI SUPRANTAMOS KAIP 

SUSIJUSIOS SU  IR MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKA.

https://admiralfiles.s3.amazonaws.com/docs/CY/AdmiralMarkets_CYP_LimitedTerms_of_SecuritiesTrading.pdf


promotion@admiralmarkets.com

1. 6. Šio Akcijos metu deponuotą Pradinį kapitalą leidžiama naudoti kaip pradinę sumą, 

reikalingą atidaryti ir išlaikyti 1 loto poziciją su mažiausiais maržos reikalavimais. Pradinio 

kapitalo suma yra prekybos sąskaitos balanso dalis ir yra matoma „MetaTrader“ platformos 

laukelyje „Balansas“.



1. 7. šioje Akcijoje gali dalyvauti šių tipų sąskaitos:



 • Invest.MT5



1. 8. Kiekvienas dalyvaujantis šioje Akcijoje Pradinį kapitalą gali gauti tik vieną kartą. 



1. 9. Šioje Akcijoje gali dalyvauti tiek esami, tiek nauji Įmonės klientai. 



1. 10. Norėdami gauti Pradinį kapitalą, šios Akcijos dalyvis turi atlikti šiuos veiksmus: 



1. 10. 1. Užsiregistruoti Prekiautojo kabinete.



1. 10. 2. Atidaryti „Invest.MT5“ sąskaitą, sutikti su teisiniais dokumentais, 

reglamentuojančiais Įmonės siūlomas investicines paslaugas, ir suaktyvinti savo 

„Invest.MT5“ sąskaitą. „Invest.MT5“ sąskaitai taikomas papildomas minimalus 

finansavimo reikalavimas – 1 euras.



1. 10. 3. Atsiųsti formos paraišką dalyvauti Akcijoje el. pašto adresu: 

, nurodydami „Invest.MT5“ sąskaitos numerį. Paraiška turi 

būti išsiųsta iš to pačio elektroninio pašto adreso, kuris buvo naudojamas registruojant 

Prekiautojo kabinetą.



Jeigu akcijos dalyvis jau turi „Invest.MT5“ sąskaitą, atidarytą „Admiral Markets Cyprus Ltd.“, 

jis turi laikytis šių Sąlygų 1. 10. 3 punkto, kad gautų Pradinį kapitalą. 



1. 11. Pagal šią Akciją Pradinis kapitalas bus skirtas pirmiesiems 1000 dalyvių, įvykdžiusių 

nurodytas 1. 10 punkte akcijos sąlygas.



1. 12. Gavusi paraišką dėl Pradinio kapitalo, Įmonė tokį prašymą įvykdys ne vėliau kaip per 

vieną savaitę nuo faktinio paraiškos gavimo.

mailto:promotion@admiralmarkets.com


lėšų nuėmimo 

mokesčiai

1. 13. Bet koks pelnas, uždirbtas investuojant Pradinį kapitalą ir gautas šios Akcijos metu, 

gali būti laikomas arba nuimtas pagal lėšų nuėmimo tvarką. Taikomi 

.



1. 14. Jeigu per šios Akcijos laikotarpį gautas Pradinis kapitalas nebus panaudotas 

prekybinei veiklai, jį bus galima atsiimti tik po vienerių metų laikymo „Invest.MT5“ sąskaitoje.



1. 15. Dalyvis, gavęs Pradinį kapitalą, turi sudaryti sandorį per 1 mėnesį nuo jo gavimo arba 

Įmonė turi teisę pašalinti šį Pradinį kapitalą iš dalyvio sąskaitos.



1. 16. Dalyvis pripažįsta, kad bet kokia piktnaudžiavimo, sukčiavimo, manipuliavimo formos 

nuoroda ar įtarimas, Įmonės pagrįstu sprendimu, gali lemti tokios sąskaitos pašalinimą iš 

tolesnio dalyvavimo Akcijoje.



1. 17. Įmonė nėra atsakinga už jokius neigiamus padarinius, kai sąskaitoje yra atvirų pozicijų 

arba kintantis pelnas ar nuostolis, o Akcija dėl kokios nors priežasties buvo atmesta.

Atsižvelgiant į datą, kada Dalyvis sukūrė paraišką pagal šių Sąlygų 1. 10. 3 punktą, Dalyviui 

bus parinktos konkrečios prekybinės akcijos, atitinkančios konkrečią savaitę.

Prekybinių akcijų suteikimo kalendorius *

2. PREKYBINIŲ AKCIJŲ ATRANKOS MECHANIZMAS

Reklaminės 

Akcijos savaitė

1 savaitė

2 savaitė

3 savaitė

4 savaitė

Laikotarpis 

(datos)

12.04 - 18.04.2021

19.04 - 25.04.2021

26.04 - 02.05.2021

03.05 - 09.05.2021

Bendrovė

BlackBerry Ltd

Ford Motor Co.

General Electric Co.

Goodyear Tire & Rubber Co

Trumpinys

BB

F

GE

GT

https://admiralmarkets.com/lt/start-trading/deposits-and-withdrawals?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/lt/start-trading/deposits-and-withdrawals?regulator=cysec
https://admiralmarkets.com/lt/start-trading/contract-specifications/instrument/bb
https://admiralmarkets.com/lt/start-trading/contract-specifications/instrument/f
https://admiralmarkets.com/lt/start-trading/contract-specifications/instrument/ge
https://admiralmarkets.com/lt/start-trading/contract-specifications/instrument/gt


Reklaminės 

Akcijos savaitė

5 savaitė

6 savaitė

7 savaitė

8 savaitė

9 savaitė

10 savaitė

Laikotarpis 

(datos)

10.05 - 16.05.2021

17.05 - 23.05.2021

24.05 - 30.05.2021

31.05 - 06.06.2021

07.06 - 13.06.2021

14.06 - 20.06.2021

Bendrovė

Revlon Inc

Zynga Inc

LG Display Co

Hewlett Packard Enterprise Co

Deutsche Bank AG

Nokia

Trumpinys

REV

ZNGA

LPL

HPE

DB

NOK

* Įmonė turi teisę be išankstinio įspėjimo pakeisti šiame kalendoriuje pateiktas prekybines 

akcijas.

3. 1. Šioje Akcijoje gali dalyvauti visi 18 metų ar vyresni klientai, kurie:



3. 2. užregistravo realią „Invest.MT5“ prekybos sąskaitą, pateikdami reikalingus 

identifikavimo dokumentus;



3. 3. turi teisę investuoti pagal Įmonės kliento sutartis ir yra sutikę su šiomis Sąlygomis,



3. 4. šioje Akcijoje gali dalyvauti klientai, įvardyti kaip juridiniai arba fiziniai asmenys.

4. 1. Įmonė pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo atšaukti arba pakeisti šią Akciją ir šias 

Sąlygas. Apie visus šios Akcijos pakeitimus Dalyviams bus pranešta kaip įmanoma greičiau. 

Įmonė jokiu būdu neatsako už jokias šios Akcijos pakeitimo, papildymo, sustabdymo, 

atšaukimo ar nutraukimo pasekmes.

4. BENDROSIOS SĄLYGOS

3. TINKAMUMO KRITERIJAI

https://admiralmarkets.com/lt/start-trading/contract-specifications/instrument/rev
https://admiralmarkets.com/lt/start-trading/contract-specifications/instrument/znga
https://admiralmarkets.com/lt/start-trading/contract-specifications/instrument/lpl
https://admiralmarkets.com/lt/start-trading/contract-specifications/instrument/hpe
https://admiralmarkets.com/lt/start-trading/contract-specifications/instrument/db
https://admiralmarkets.com/lt/start-trading/contract-specifications/instrument/nok


Privatumo politiką

http://www.admiralmarkets.com

promotion@admiralmarkets.com

4. 2. Dalyvaudamas šioje Akcijoje, kiekvienas Dalyvis pareiškia ir sutinka, kad būtų tvarkomi 

jo asmens duomenys, kuriuos Įmonė surinko ir naudoja tvarkyti automatizuotomis ir (arba) 

neautomatizuotomis priemonėmis. Dalyvių asmens duomenys bus saugomi ir naudojami 

pagal Įmonės .



4. 3. Įmonė neprisiima jokios atsakomybės už žalą, nuostolius, pažeidimus ar nusivylimus, 

patirtus bet kurio Dalyvio, jam dalyvaujant šioje Akcijoje arba dėl šios Akcijos Sąlygų 

priėmimo.



4. 4. Įmonė neatsako už bet kokias telefono tinklo ar linijų, kompiuterio interneto sistemų, 

serverių ar ryšio teikėjų, kompiuterinės ar programinės įrangos problemas arba techninius 

gedimus, už negautą bet kurį elektroninį laišką ar įrašą sąskaitoje dėl techninių problemų ar 

interneto, telefono linijų ar bet kurios svetainės arba bet kurio jų derinio neveikimo, taip pat 

už bet kokią Dalyvio ar bet kurio kito asmens kompiuterio ar mobiliojo telefono gedimą ar 

žalą, susijusią su šia Akcija arba dalyvavimu joje.



4. 5. Įmonė neprisiima jokios atsakomybės už bet kurio šios Akcijos Dalyvio patirtą žalą, 

praradimą, negautą pelną ar nusivylimą.



4. 6. Nepaisant, kad šios Sąlygos yra išverstos į kitas kalbas, esant vertimo neatitikimams, 

pagrindinis tekstas yra anglų kalba.



Jeigu turite klausimų arba atsiliepimų, nedvejodami susisiekite su mumis: 



Internetu:  


Telefonu: +372 6 309 303 / +44 203 504 13 64 


El. paštus:  


Adresu: Admiral Markets Cyprus Ltd. Dramos 2, 1 floor, 1077 Nikosija, Kipras 


 


Prekyba yra susijusi su rizika ir ne visiems investuotojams tinka. 


Įsitikinkite, kad suprantate riziką, arba kreipkitės patarimo į nepriklausomą finansų patarėją.

https://admiralmarkets.com/lt/privacy-policy?regulator=cysec
http://www.admiralmarkets.com
mailto:promotion@admiralmarkets.com
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