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1. Terminai ir sąvokos: 
 

„Prekiaukite DAX 30 be spredo“ yra akcija, kurios metu Klientai atgauna prekybos kaštus 

(spredą) už tinkamai įvykdytus DAX indekso CFD sandorius, atliktus per nurodytą 

laikotarpį ir pagal šias sąlygas: 

1. Akciją vykdo Admiral Markets UK Ltd Lietuvos filialas. Akcija vyksta nuo 2016 m. 

rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. 

2. Akcijoje gali dalyvauti nauji ir esami Admiral Markets UK Ltd klientai iš Estijos, 

Latvijos, Lietuvos ir Ispanijos, turintys realią Admiral.Markets prekybos sąskaitą ir 

nurodytu akcijos laikotarpiu papildę ją nauju depozitu. 

3. Spredo kompensavimas yra pirkimo ir pardavimo kainos skirtumo, lygaus vienam 

indekso punktui (1.0 point) grąžinimas, prekiaujant [DAX 30] ir [DAX30]=Pro CFD 

instrumentais. 

4. Naujas depozitas yra akcijos metu į prekybos sąskaitą pervestos lėšos arba keleto 

pervedimų suma pervesta į Admiral Markets UK Ltd sąskaitą atskirais pervedimais. 

5. Sandoris atitinka akcijos reikalavimus, jeigu įvykdomi šie kriterijai: 

a. Atidarytas sandoris išlaikomas atvira ne mažiau, kaip 5 minutes 00 

sekundžių; 

b. Pozicijos pelnas/nuostolis yra didesnis negu 5 punktai (>5.0 points). 

6. Spredo grąžinimo laikotarpis yra numatytas individualiai kiekvienam reikalavimus 

atitinkančiam klientui, pradedamas skaičiuoti nuo naujo depozito pervedimo 

datos: 

 

Naujos lėšos EUR arba ekvivalentas kita 

valiuta 

Prekybos be spredo laikotarpis, darbo 

dienomis 

1,000 - 1,999 10  

2,000 - 2,999 20 

3,000 - 4,999 30 

virš 5,000 55 

 

2. Papildomos sąlygos 
1. Registracija norint dalyvauti kampanijoje nereikalinga, nes visos sąlygos taikomos 

reikalavimus atitinkantiems klientams yra pritaikomos automatiškai. 
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2. Admiral Markets UK Ltd partnerių klientai (Atstovaujančių partnerių (IB), white 

label paslaugos tiekėjų) akcijoje dalyvauti negali. 

3. Spredo grąžinimui gali būti naudojama tik viena kliento sąskaita. Tuo atveju, jei 

naujos lėšos bus pervestos į keletą sąskaitų, akcijos sąlygos bus taikomos sąskaitai 

su didesniu nauju depozitu. 

4. Priešingoms, t.y. pirkimo (buy) ir pardavimo (sell) [DAX 30] ir [DAX30]=Pro atviroms 

pozicijoms, turimoms tuo pačiu metu, nepriklausomai nuo trukmės (atidarytos 

toje pačioje ar skirtingose kliento prekybos sąskaitose) nebus taikomas spredo 

grąžinimas. 

5. Naujoms lėšoms yra taikomas minimalus 1000 Eurų ar ekvivalentu kita valiuta 

reikalavimas, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje. 

6. Spredo grąžinimui taikomas minimalios 50 Lotų prekybos apimties reikalavimas. 

Minimali prekybos apimtis turi atitikti aukščiau išdėstytus sandorio reikalavimus 

ir turi būti įvykdyta per atitinkamą dienų skaičių. Jei minimalios prekybos 

apimties reikalavimai nebuvo įvykdyti per nurodytą laikotarpį, spredo grąžinimas 

akcijos dalyviui nebus taikomas. 

7. Maksimali grąžinimo spredo suma negali būti didesnė, kaip penki tūkstančiai 

Eurų (5000 EUR) arba ekvivalentas sąskaitos valiuta. 

8. Spredo grąžinimas atliekamas per trisdešimt (30) kalendorinių dienų po prekybos 

be spredo laikotarpio termino pabaigos. 

9. Grąžinamo spredo dydis visada apskaičiuojamas pagal vieną pilną indekso 

punktą už kiekvieną sąlygas atitinkantį 1 Loto apimties DAX30 indekso CFD 

sandorį. Tai yra lygu vienam Eurui (1 EUR) arba ekvivalentu kita valiuta, 

neatsižvelgiant į spredo vertę sandorio atidarymo ar uždarymo metu. 

10. Tuo atveju jei tipinis DAX 30 indekso CFD spredas yra mažesnis už Admiral 

Markets UK Ltd interneto svetainės Sandorio ypatybių skyriuje nurodytą 1.0 

punkto spredą, grąžinamo spredo vertė bus sumažinta atitinkamai visiems 

sandoriams, uždarytiems po tipinio spredo pasikeitimo. 

11. Admiral Markets UK Ltd apskaičiuos grąžintiną spredą pagal einamąjį vidinį 

valiutų konvertavimo kursą, skelbiamą Prekiautojo kabinete skaičiavimo 

momentu ir neprivalo naudoti istorinius valiutų kursus, buvusius sandorio 

atidarymo ar uždarymo metu. 

 

Pavyzdys: 

Rugsėjo 2 d. Klientas perveda 2000 Eurų depozitą į savo Admiral.Markets sąskaitą. Iki 

rugsėjo 22 d (imtinai) klientas įvykdo 245 Lotų [DAX30] CFD instrumento apyvartą, 200 

iš jų atitinka keliamus reikalavimus. Ne vėliau kaip iki spalio 22 d, klientui grąžinama 

200 Lotų x 1 EUR = 200 EUR suma. Pastaroji bus pervedama tiesiai į kliento 

Admiral.Markets sąskaitą. 
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3. Kitos sąlygos 
Admiral Markets UK Ltd pasilieka teisę atšaukti akcijos sąlygas bet kuriam klientui 

savo nuožiūra. Tai gali atsitikti, jei bus įtartas bet koks netinkamas elgesys, 

manipuliavimas ar piktnaudžiavimas. 

Jei turite kokių nors klausimų, kreipkitės į savo vadybininką arba į klientų aptarnavimo 

skyrių mailto:info@admiralmarkets.lt. 

4. Įspėjimas apie riziką 
 

PRIEŠ NAUDODAMIESI MŪSŲ PASLAUGOMIS, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŽEMIAU 

PATEIKTĄ INFORMACIJĄ. 

 

PREKYBA TINKA NE VISIEMS. PREKYBA CFD IR FOREX YRA SUSIJUSI SU DIDELE 

RIZIKA IR DĖL JOS GALITE PRARASTI VISAS SAVO LĖŠAS. 

 

Šio dokumento tikslas – informuoti Jus apie galimas rizikas, susijusias su prekyba 

sandoriais dėl kainų skirtumų (angl. Contracts for Differences, CFD). 

 

Atkreipkite dėmesį, kad šiame Įspėjime apie riziką nenurodytos visos rizikos, 

susijusios su prekyba CFD ir Forex ir jos yra tik gairės, kuriomis siekiama padėti 

Klientui susipažinti su galimomis susijusiomis rizikomis. Kiekvienas Klientas turi 

įsitikinti, kad jo sprendimas yra priimtas atsakingai ir kad jis yra patenkintas jam 

prieinama informacija. Jei nesate tikras ar nesuprantate šio Perspėjimo apie riziką 

dokumento, pasitarkite su nepriklausomu finansų patarėju. 

 

Prieš prekiaudami CFD ir Forex, turite žinoti apie susijusią riziką. Plati su šio tipo 

investicijomis susijusi svertų sistema reiškia, kad rizikos laipsnis yra didesnis palyginti 

su kitais finansiniais produktais. Svertai (arba maržinė prekyba) gali veikti ne Jūsų 

naudai ir atnešti didelių nuostolių arba didelį pelną. 

 

Ankstesnė šio tipo investicijų sėkmė negarantuoja rezultatų ateityje. Turite turėti 

omenyje komisinius mokesčius ir mokestinius įsipareigojimus, kurie Jums bus taikomi, 

jei investuosite su mumis. Admiral Markets UK Ltd neprisiima atsakomybės už 

mokesčius, kuriuos Jums gali tekti sumokėti nuo pelno, gauto tuo laikotarpiu, kuriuo 

Jūs turėsite sąskaitą pas mus. 

 

Svertinė prekyba yra labai rizikinga ir tinka ne visiems investuotojams. Plati svertų 

sistema gali veikti ne Jūsų naudai, o greitis, kuriuo gaunamas pelnas ar patiriami 

nuostoliai, reiškia, kad klientai turi atidžiai stebėti pozicijas – už atidarytų sandorių 

stebėjimą atsakingas tik klientas. 

 

Prieš prekiaudami turėtumėte nuodugniai apsvarstyti savo investavimo tikslus, 

finansinę patirtį ir norą rizikuoti. Jei nesate tikras dėl Admiral Markets UK Ltd siūlomų 

mailto:info@admiralmarkets.lt
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produktų tinkamumo, pasitarkite su nepriklausomu finansų patarėju. Didelis pelnas 

visada susijęs ir su didele rizika. Bet kokio tipo rinkos ar prekybos spekuliacija, iš 

kurios galima gauti neįprastai didelę grąžą, yra susijusi su didele rizika. Rizikuoti 

reikėtų tik perteklinėmis lėšomis, o žmonės, kurie tokių lėšų neturi, neturėtų užsiimti 

prekyba CFD ar Forex. 

 

Visiems klientams rekomenduojame susipažinti su CFD, maržos reikalavimais, 

prekybos instrumentais, mūsų prekybos platforma ir prekyba finansų rinkose 

pasinaudojant mūsų nemokama ir nerizikingas demonstracine sąskaita (Demo 

sąskaita). Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainėje 

www.admiralmarkets.co.uk. 

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

