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LŪDZAM UZMANĪGI IZLASĪT ŠOS SADARBĪBAS NOTEIKUMUS! TAJOS IZKLĀSTĪTI NOTEIKUMI, SASKAŅĀ 
AR KURIEM MĒS JUMS SNIEDZAM PAKALPOJUMUS; TIE SATUR ARĪ SVARĪGU INFORMĀCIJU PAR JUMS 
PIEMĒROJAMIEM JURIDISKI SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM.

AIZPILDOT UN IESNIEDZOT MŪSU KONTA ATVĒRŠANAS VEIDLAPU, JŪS APLIECINĀT SAVU PIEKRIŠANU TAM, 
KA ŠIE NOTEIKUMI IR JUMS SAISTOŠI. TĀPĒC PIRMS TURPMĀKO DARBĪBU VEIKŠANAS JUMS VARĒTU BŪT 
NEPIECIEŠAMA JURISTA KONSULTĀCIJA. JŪS ARĪ PIEKRĪTAT UN APŅEMATIES NEAPSTRĪDĒT ŠO NOTEIKUMU 
SPĒKĀ ESAMĪBU, PAMATOJOTIES UZ TO, KA LĪGUMS AR MUMS IR NOSLĒGTS ELEKTRONISKĀ VEIDĀ.

JA JŪS IZMANTOSIET MŪSU PAKALPOJUMUS TREŠĀS PERSONAS, TOSTARP JŪSU DARBA DEVĒJA, LABĀ, TAD 
JŪS APLIECINĀT UN GARANTĒJAT, KA MINĒTĀ TREŠĀ PERSONA IR JŪS PILNVAROJUSI PIEKĻŪT ATTIECĪGAJI-
EM PAKALPOJUMIEM UN LIETOT TOS, KĀ ARĪ PIEKRIST ŠIEM NOTEIKUMIEM TREŠĀS PUSES VĀRDĀ.

MĒS SNIEDZAM PAKALPOJUMUS SAISTĪBĀ AR SAREŽĢĪTIEM ATVASINĀTIEM FINANŠU INSTRUMENTIEM. 
MŪSU TIEŠSAISTES SISTĒMĀ LĪGUMI TIEK TIRGOTI, PAMATOJOTIES UZ REZERVES VAI AIZŅEMTO LĪDZEKĻU 
PRINCIPU. ŠIS TIRDZNIECĪBAS VEIDS IR SAISTĪTS AR LIELU RISKU JŪSU KAPITĀLAM. AR MUMS NOSLĒGTĀ 
LĪGUMA CENA VAR STRAUJI MAINĪTIES, UN JŪSU PEĻŅA UN ZAUDĒJUMI VAR DAUDZREIZ PĀRSNIEGT JŪSU 
SĀKOTNĒJĀ IEGULDĪJUMA VAI NOGULDĪJUMA SUMMU. JA JŪS NETURAT PIETIEKAMUS LĪDZEKĻUS JUMS NO-
TEIKTĀS REZERVES APMĒRĀ, MĒS VARAM NEKAVĒJOTIES SLĒGT JŪSU ATVĒRTĀS POZĪCIJAS BEZ IEPRIEKŠĒJA 
BRĪDINĀJUMA, UN JUMS PĒC TAM VAR NĀKTIES IESKAITĪT MUMS PAPILDU LĪDZEKĻUS, LAI SEGTU ZAUDĒ-
JUMUS. LŪDZAM UZMANĪGI IZLASĪT 2. PIELIKUMĀ IEKĻAUTO INFORMĀCIJU PAR RISKIEM, LAI SAPRASTU 
RISKUS TIRDZNIECĪBAI, KAS NOTIEK PĒC REZERVES VAI AIZŅEMTO LĪDZEKĻU PRINCIPA. TIRDZNIECĪBA AR 
ŠIEM PRODUKTIEM NAV PIEMĒROTA IKVIENAM. JUMS NEBŪTU JĀVEIC DARĪJUMI AR MŪSU PRODUKTIEM, 
IZŅEMOT, JA JŪS SAPROTAT UN JUMS IR PIEŅEMAMI RISKI, KAS SAISTĪTI AR TIRDZNIECĪBU PĒC REZERVES 
VAI AIZŅEMTO LĪDZEKĻU PRINCIPA, UN JA JŪS SPĒJAT SEGT IESPĒJAMOS ZAUDĒJUMUS.
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1 IEVADS

1.1 Tiešsaistes tirdzniecības pakalpojumus sniedz sabiedrība Admiral Markets UK Ltd, kuras juridiskā adrese 
ir 16 St Clare Street, London, EC3N 1LQ, United Kingdom (Apvienotā Karaliste), (turpmāk tekstā attiecīgi 
– „mēs”, „mūs” vai „mūsu"), ievērojot turpmāk minētos noteikumus un saskaņā ar pienācīgi aizpildīto 
konta atvēršanas veidlapu (kas laiku pa laikam tiek atjaunināta vai grozīta) (kopā – „Līgums”), kuri abi tiks 
piemēroti attiecībā uz visiem starp mums un jums veiktajiem darījumiem. 

1.2 Mūsu kā ieguldījumu sabiedrības darbībai licenci ir izsniegusi un regulē Apvienotās Karalistes Finanšu 
pakalpojumu uzraudzības iestāde (turpmāk tekstā – „FCA”) (FCA atsauces numurs – 595450). FCA 
adrese: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 

1.3 Mēs esam tiesīgi sniegt vienu vai vairākus savus pakalpojumiem citās ES valstīs, balstoties uz pārrobežu 
pakalpojumu sniegšanas principu (pazīstams kā „pakalpojumu sniegšanas atļaujas” princips) saskaņā 
ar ES direktīvu par finanšu instrumentu tirgiem (pazīstama kā „MiFID” direktīva), kas laiku pa laikam var 
tikt grozīta vai aizstāta. Ja mēs sniegsim pakalpojumus klientiem citās ES valstīs, nodibinot tur vietējo 
filiāli, mums būs jāievēro šādiem pakalpojumiem piemērojamie noteikumi atbilstoši attiecīgās valsts 
vietējiem tiesību aktiem, kuru ievērošanu pārrauga attiecīgās valsts finanšu regulators. To ES valstu sar-
aksts, kurās mums ir tiesības sniegt pakalpojumus klientiem, pamatojoties uz pārrobežu pakalpojumu 
sniegšanas principu, ir pieejams pēc pieprasījuma. 

1.4 Mēs uzskatīsim jūs par privātu klientu atbilstoši laiku pa laikam izdotajiem FCA noteikumiem un vadlīni-
jām (turpmāk tekstā – „FCA noteikumi”), ja vien mēs jūs neinformēsim, ka jūs tiksiet klasificēts kā 
profesionālais klients. Mēs varam jebkurā brīdī mainīt jūsu kā klienta klasifikāciju, nosūtot jums at-
tiecīgu paziņojumu. Jums ir tiesības pieprasīt atšķirīgu klienta klasifikāciju, taču mums nav pienākuma 
jūs pārklasificēt. Ja mēs jūs tomēr pārklasificēsim, mēs jūs informēsim par jebkādiem ierobežojumiem 
attiecībā uz attiecīgo klienta aizsardzības līmeni. Detalizēta informācija par mūsu klientu klasifikācijas 
politiku ir iekļauta šo noteikumu 1. pielikumā. 

1.5 Šaubu novēršanai norādām, ka jūsu piekrišana Līguma noteikumiem elektroniskā veidā un mūsu 
pakalpojumu izmantošana vai izmantošanas turpināšana no jūsu puses tiks uzskatīta par juridiski 
saistošu piekrišanu saskaņā ar Līgumu. 

1.6 Šis Līgums aizstāj jebkuru iepriekšējo līgumu, vienošanos vai izpratni starp mums, neatkarīgi no tā, vai 
tā bijusi rakstiska vai mutiski noteikta attiecībā uz noteikumiem, saskaņā ar kuriem mēs sniedzam jums 
pakalpojumus. Mēs varam jebkurā brīdī mainīt vai grozīt Līgumu, paziņojot par to vai apstiprinot to 
jums rakstveidā (un attiecīgās izmaiņas vai grozījumi stāsies spēkā mūsu paziņojumā minētajā datumā, 
bet gadījumos, kad datums nebūs minēts – nekavējoties). Šāds paziņojums var tikt ievietots mūsu tīme-
kļa vietnē, tiešsaistes tirdzniecības platformā un konta pārskata sistēmā (kopā – „Tiešsaistes sistēma”). 
Mēs sniedzam savus pakalpojumus, ievērojot jebkuru Līgumā vai Tiešsaistes sistēmā minēto informāci-
ju vai atrunas.  

1.7 Šo noteikumu spēkā esošā un galīgā redakcija (kas laiku laikam var tikt grozīta) būs jums vienmēr piee-
jama Tiešsaistes sistēmā. 

1.8 Jūs apņematies (līgumiski saistošs apsolījums) nekavējoties paziņot mums par jebkurām izmaiņām 
jebkurā informācijā, kuru esat mums sniedzis saistībā ar Līgumu (tostarp saistībā ar pienācīgi aizpildīto 
konta atvēršanas veidlapu).

1.9 Noslēdzot šo Līgumu, jūs pilnvarojat mūs vai jebkuru aģentu, kurš darbojas mūsu vārdā, noskai-
drot jūsu identitāti vai kredītspēju, kā arī sazināties ar tādām bankām, finanšu iestādēm un 
kredītaģentūrām, kuras mēs (vai aģenti) uzskatīsim par nepieciešamu, lai pārbaudītu minēto informāc-
iju. Jūs papildus pilnvarojat mūs vai jebkuru aģentu izmeklēt jebkuru pašreizējo un pagātnes investīciju 
darbību un saistībā ar to sazināties ar bankām, brokeriem un citām personām atbilstoši mūsu ieskati-
em. 
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1.10 Mēs sazināsimies ar jums latviešu valodā, un visi darījumi, kas tiks noslēgti ar mums vai ar mūsu 
starpniecību, tiks slēgti latviešu valodā. 

1.11 Lai noteikumi būtu vieglāk lasāmi, šajos noteikumos esam iekļāvuši vārdu un terminu definīcijas. Iekavās 
aiz definīcijas vai paskaidrojošā vārda, vai frāzes treknrakstā esam iekļāvuši attiecīgo definēto vārdu vai 
terminu. Ja vien konteksts nenosaka citādi, lietojot definēto vārdu vai terminu citiem nolūkiem, tam būs 
tāda pati nozīme. 

1.12 Līguma izbeigšanas tiesības 

1.12.1 Jums ir tiesības izbeigt Līgumu 14 dienu laikā no dienas, kurā mēs būsim saņēmuši no jums 
pienācīgi aizpildītu konta atvēršanas formu. Ja vēlēsieties izbeigt Līgumu, lūdzu, paziņojiet 
par to savai kontaktpersonai Admiral Markets UK Ltd vai informējiet mūs vēstulē, nosūtot to: 
16 St Clare Street, London, EC3N 1LQ, vai pa e-pastu, izmantojot mūsu tīmekļa vietnē norādī-
to kontaktinformāciju: www.admiral.lv 

1.12.2 Līguma izbeigšanas tiesības attiecas tikai uz paša Līguma laušanu. Līguma laušana neietek-
mēs jūsu vai mūsu uzkrātās tiesības, tiesības uz kompensācijām, esošās saistības vai citus 
līgumiskos noteikumus, kuri turpinās būt spēkā pēc Līguma izbeigšanas. 

1.12.3 Sods par Līguma izbeigšanu nav paredzēts. Līguma izbeigšana neietekmēs tādu darījumu 
pabeigšanu, kuri tika uzsākti, pirms jūsu paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas. 
Saņemot minēto paziņojumu, mēs anulēsim visus neizpildītos uzdevumus un slēgsim vi-
sas jūsu turētās atvērtās pozīcijas pēc spēkā esošajām tirgus cenām (kuras noteiksim mēs). 
Turklāt jums būs jāsamaksā visas līdz Līguma izbeigšanas datumam radušās atlīdzības 
un maksas, kā arī jāsedz jebkādi papildu izdevumi, kas mums (vai trešajai personai) būs 
neizbēgami radušies, izbeidzot Līgumu, kā arī jebkuri zaudējumi, kas neizbēgami radīsies, 
norēķinoties par nepabeigtajiem darījumiem vai noslēdzot tos un pārskaitot jums jūsu līdze-
kļus. 

1.12.4 Ja jūs neizmantosiet savas tiesības izbeigt Līgumu noteiktajā termiņā, jums saglabāsies 
tiesības izbeigt Līgumu saskaņā ar šo noteikumu 23. punktu. 

1.12.5 

2 PAKALPOJUMI

2.1 Mēs piedāvājam jums tirdzniecības pakalpojumus, kuri neiekļauj konsultācijas un paredz tikai cenu 
starpības līgumu (turpmāk tekstā – „CFD”) darījumu izpildi, kuru pamatā esošie ieguldījumi vai produkti 
iekļauj pastāvīgās tūlītējas cenas ārvalstu valūtu līgumus, dārgmetālus, nākotnes līgumus un jebkādus 
citus finanšu produktus, kurus mēs laiku pa laikam varam piedāvāt, izmantojot Tiešsaistes sistēmu 
(kopā – „Produkti”). 

2.2 Mēs piedāvājam jums iespēju veikt tirdzniecību ar Produktiem, kas denominēti dažādās valūtās, izman-
tojot konta galveno valūtu pēc jūsu izvēles. Vairākās valstīs attiecīgo valstu klientiem varam piedāvāt at-
tiecīgās valsts valūtu kā konta galveno valūtu. Informācija par valūtas pieejamību atrodas Tiešsaistes sis-
tēmā. Veicot tirdzniecību ar Produktiem, kas denominēti valūtā, kas nav konta galvenā valūta, obligātās 
rezerves apmērs tiek automātiski konvertēts konta galvenajā valūtā, izmantojot mūsu noteikto valūtas 
maiņas kursu attiecīgajam CFD darījumam. Turklāt pozīciju peļņa vai zaudējumi tiks pastāvīgi konvertēti 
konta galvenajā valūtā, izmantojot iepriekšminēto valūtas maiņas kursu. Izmantojot mūsu pakalpoju-
mus klientiem ar Tiešsaistes sistēmas starpniecību, jūs piekrītat sekot tūlītējiem ārvalstu valūtas maiņas 
kursiem, kas norādīti Tiešsaistes sistēmā, kā arī piekrītat valūtas maiņas kursiem, kas tiks piemēroti jūsu 
tirdzniecības darījumiem ar Produktiem, kas ir denominēti valūtās, kas nav jūsu konta galvenā valūta. 

2.3 Mēs nekonsultēsim jūs par jūsu noslēgto darījumu būtību, nepārvaldīsim un neuzraudzīsim nevienu 
no atvērtajām pozīcijām, kuras jums varētu būt saistībā ar Produktiem. Jūs atzīstat, ka jūsu pieteikto 
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uzdevumu izpilde, kurus mēs veiksim jūsu labā, nekādā ziņā nenozīmē to, ka mēs esam apstiprinājuši 
vai ieteikuši attiecīgo darījumu vai Produktu. Mēs esam sagatavojuši dažādu informāciju par riskiem 
saistībā ar mūsu pakalpojumiem un Produktiem, kas atrodas Tiešsaistes sistēmā un šo noteikumu 2. 
pielikumā. 

2.4 Mēs esam pilnvaroti izpildīt visus vai kādu no jūsu uzdevumiem pirkt vai pārdot Produktus ar tādu darī-
jumu partneri, kuru mēs esam tiesīgi izvēlēties (parasti šis darījumu partneris būsim mēs, taču, izvērojot 
normatīvo aktu prasības, tas var būt arī jebkurš no mūsu saistītajiem uzņēmumiem).

Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka parasti mēs būsim jūsu darījumu partneris jebkuros darījumos.

2.5 Ja vien mēs nebūsim iepriekš vienojušies citādi, jūs slēgsiet darījumu kā principāls, nevis kā aģents 
citas personas vārdā. Mēs uzņemamies atbildību tikai pret jums, un mums nebūs pienākuma vai 
saistību ne pret vienu no jūsu attiecīgajiem principāliem vai klientiem. Tikai jūs būsiet atbildīgs par 
savu saistību izpildi pret mums.

2.6 Visi darījumi, kurus mēs noslēgsim ar jums vai jūsu labā, vispārējā gadījumā notiks un tiks izpildīti sas-
kaņā ar mūsu uzdevumu izpildes politikas (kas laiku pa laikam var tikt grozīta) noteikumiem. Detalizē-
ta informācija par to atrodama Tiešsaistes sistēmā (turpmāk tekstā – „Uzdevumu izpildes politika”). 
Mūsu Uzdevumu izpildes politika ir tikai politika, tā nav Līguma daļa un nav līgumiski saistoša, kā arī 
neuzliek un tās mērķis nav uzlikt mums nekādas tādas saistības, kuras mums citādi nebūtu noteiktas 
saskaņā ar Līgumu vai FCA Noteikumiem. 

2.7 Mēs paturam tiesības grozīt, uz laiku pārtraukt vai izbeigt visus vai kādu no mūsu tirdzniecības 
pakalpojumiem (pilnīgi vai daļēji), brīdinot vai nebrīdinot par to jūs. Jūs piekrītat tam, ka mēs neu-
zņemamies nekādas saistības vai atbildību pret jums vai kādu trešo personu (kuras vārdā jūs varētu 
rīkoties) saistībā ar jebkurām mūsu tirdzniecības pakalpojumu izmaiņām, to apturēšanu uz laiku vai 
izbeigšanu. 

3 CENAS

3.1 Mēs sniegsim jums informāciju par „solīto” un „piedāvāto” cenu attiecībā uz katru no Produktiem, kuri 
tiek piedāvāti Tiešsaistes sistēmā. Mēs arī varam iekasēt no jums komisiju par katru darījumu, par ko 
jums tiks paziņots ar Tiešsaistes sistēmas starpniecību. 

3.2 Visas Tiešsaistes sistēmā publicētās cenas būs derīgas līdz agrākajam no turpmāk minētā: to derīguma 
termiņa un termiņa, ja tāds ir noteikts, kurā tās tiek citādi atceltas vai atsauktas no mūsu puses. Katra 
cena būs jums pieejama, lai noslēgtu darījumu ar mums vai ar mūsu starpniecību līdz pamatsummai, 
kuras apmērs nepārsniedz mūsu maksimāli noteikto summu, kuru esam publicējuši savā Tiešsaistes 
sistēmā vai par kuru esam paziņojuši jums citādi.

3.3 Jūs atzīstat, ka mūsu piedāvātās cenas un maksimālās summas var atšķirties no cenām un maksimālās 
summas, kuras mēs piedāvājam citiem klientiem, un tās var tikt atsauktas vai mainītas bez iepriekšē-
ja brīdinājuma. Vadoties tikai pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma, mums ir tiesības 
mainīt, atsaukt vai atteikties veikt darījumu par jebkuru cenu, kuru mēs varam būt publicējuši, vai 
izbeigt sniegt informāciju par cenām vispār attiecībā uz dažiem vai visiem Produktiem, un attiecībā uz 
dažiem vai visiem piegādes vai norēķinu datumiem jebkurā brīdī (piemēram, gadījumos, kad jūs esat 
pieņēmis mūsu piedāvāto cenu vai iesniedzis uzdevumu par konkrētu cenu, mēs nevaram garantēt 
cenu, par kuru jūsu dotais uzdevums faktiski tiks izpildīts. Minētā situācija ir t.s. „novirze”. Tomēr mēs 
nodrošināsim konsekventu pieeju, lai dažreiz labumu no šādām „novirzēm” gūtu mēs un dažkārt – 
jūs). 

4 UZDEVUMI, DARĪJUMI UN ATVĒRTĀS POZĪCIJAS

4.1 Ja vien starp mums nav citādas vienošanās, jūs iesniegsiet visus uzdevumus mums elektroniski, 
izmantojot Tiešsaistes sistēmu (tikai ārkārtas gadījumos un vienīgi pēc mūsu ieskatiem mēs varam 
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pieņemt norādījumus telefoniski). 

4.2 Vadoties tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem, mums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu par jebkuru 
uzdevumu mūsu noteiktajā veidā. 

4.3 Jūsu vai jūsu vārdā dotais uzdevums mums nebūs spēkā līdz brīdim, kamēr mēs nebūsim to faktiski 
saņēmuši un pieņēmuši. Uzdevums, kuru mēs jau vienreiz esam saņēmuši, nevar tikt atcelts, atsaukts 
vai grozīts bez mūsu skaidri izteiktas piekrišanas. 

4.4 Saņemot jebkuru uzdevumu vai norādījumus, attiecībā uz kuru mēs pamatoti uzskatām, ka to esat 
devis jūs vai ka to varētu būt devis jūs vai kāda cita persona jūsu vārdā, mums būs tiesības rīkoties 
jūsu vārdā, neveicot papildu izpēti attiecībā uz minētā uzdevuma vai norādījumu īstumu vai jebkuras 
šādas personas, kas devusi vai varētu būt devusi šādu uzdevumu vai norādījumus, pilnvarojuma vai 
identitātes īstuma izpēti. 

4.5 Vadoties tikai pēc saviem ieskatiem, mums ir tiesības atteikties pieņemt no jums jebkuru uzdevumu 
izpildei pilnībā vai daļēji, vai pēc jūsu uzdevuma saņemšanas atteikties rīkoties attiecībā uz to, taču to 
darot, mēs veiksim saprātīgas darbības, lai informētu jūs par šādu atteikumu, norādot vai nenorādot 
atteikuma pamatojumu. Turklāt tiks uzskatīts, ka mēs neesam saņēmuši tādu uzdevumu, kuru mēs 
kaut kāda iemesla dēļ neesam saņēmuši veidā, kādā to iespējams apstrādāt, tostarp gadījumos, kad 
Tiešsaistes sistēma nav spējusi pieņemt vai apstrādāt šādu norādījumu.

4.6 Uzdevuma izpildei no mūsu puses ir saistoša vienošanās starp mums par minētā izpildītā uzdevuma 
noteikumiem. 

4.7 Uzdevumu ievadīšanas procedūras apraksts atrodams Tiešsaistes sistēmā. 

4.8 Jūs atzīstat, ka pēc jebkura darījuma izpildes tikai jūs būsiet atbildīgs par saziņu ar mums un tās uz-
turēšanu, kā arī par atklāto pozīciju uzraudzīšanu un savlaicīgu turpmāko norādījumu sniegšanu. Ja tas 
netiks darīts, mēs negarantējam, ka varēsim sazināties ar jums, mēs arī neuzņemamies nekādas saistības 
vai atbildību pret jums par ciestajiem zaudējumiem (vai apgalvojumiem, ka tādi ir radušies), kas radušies 
jūsu neizdarības dēļ. 

4.9 Jūs piekrītat vest pienācīgu uzskaiti, lai pierādītu iesniegto uzdevumu veidu un minēto uzdevumu 
iesniegšanas laiku. 

4.10 Vadoties tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem, mums ir tiesības ierobežot uzdevumu skaitu, kurus jūs 
varat mums dot, vai atvērto pozīciju skaitu vai vērtību, kas jums jebkurā brīdī var būt, un/vai atļaut 
jums veikt tikai [pozīciju] slēgšanas darījumus; mums ir tiesības slēgt vienu vai vairākas pozīcijas vai 
reversēt darījumus, lai nodrošinātu mūsu uzlikto ierobežojumu jebkurai pozīcijai ievērošanu. 

4.11 Ja jūs uzdosiet veikt t.s. „stop loss” (zaudējumu palielināšanās pārtraukšanas) uzdevumu un attiecīgi 
jums vairs neradīsies zaudējumi, jums būs pienākums segt jūsu kontā iztrūkstošo naudas summu vienas 
darba dienas laikā. Tomēr, vadoties pēc saviem ieskatiem, mums ir tiesības vienoties par garāku termiņu 
pilnīgai vai daļējai šādu zaudējumu segšanu (saskaņā ar mūsu Negatīvā atlikuma aizsardzības politikas 
paziņojumu, kurš, šaubu novēršanai, nav nedz līgumiski saistošs, nedz Līguma daļa). 

4.12 Rodoties pārrakstīšanās vai cita veida kļūdām cenu piedāvājumos un norādēs un/vai uzdevumu izpildē, 
mēs neuzņemamies nekādas saistības un atbildību pret jums attiecībā uz kļūdām, kas var rasties jūsu 
konta atlikumos. Rodoties kļūdām cenu piedāvājumos un/vai izpildē, mēs paturam tiesības atcelt uzde-
vumus, reversēt darījumus, slēgt pozīcijas un veikt jebkādas nepieciešamās korekcijas vai labojumus 
attiecīgajā kontā (tostarp saistībā ar jebkuru „novirzi”, kas minēta Līguma 3.3. punktā). Jebkurš strīds, kas 
rodas šādas piedāvājuma cenas vai izpildes kļūdas dēļ (tostarp „noviržu" dēļ), tiks risināts tikai un vienīgi 
pēc mūsu ieskatiem.

4.13 Ja kāds regulētais tirgus, centrālā klīringa darījumu partneris, daudzpusējs tirdzniecības mehānisms vai 



Admiral Markets UK Ltd
16 St Clare Street London, EC3N 1LQ,
United Kingdom (Apvienotā Karaliste)

tālr.: +44 (0)20 7726 4003

FCA reģistrācijas numurs: 595450 
Uzņēmuma numurs: 08171762

admiralmarkets.com 8Should there be any discrepancy between the English and (your country) 
version, the English version shall prevail | July 2016 | WKS/45355547.8

cita veida tirdzniecības platforma (katra atsevišķi – „Tirgus”) (vai starpniecības mākleris vai aģents, kas 
rīkojas saskaņā ar Tirgus norādījumiem vai Tirgus veikto darbību rezultātā), vai regulatīvā iestāde veic 
jebkuru darbību, kas ietekmē darījumu, vai kļūst maksātnespējīga vai tās darbība tiek apturēta, mums ir 
tiesības rīkoties tā, kā mēs, balstoties uz pamatotiem ieskatiem, uzskatām par vēlamu atbilstoši minētajai 
rīcībai vai notikumam, vai lai mazinātu zaudējumu apmēru, kuri rodas šādas darbības vai notikuma rezu-
ltātā. Jebkura šāda rīcība būs jums saistoša. Ja Tirgus vai regulatīvā iestāde veic izmeklēšanu par jebkuru 
no jūsu darījumiem, jums ir jāpiekrīt sadarboties ar mums un nekavējoties jāsniedz mūsu pieprasītā 
informācija. 

5 TIEŠSAISTES SISTĒMA

5.1 Lai varētu izmantot mūsu Tiešsaistes sistēmu, jums būs jāpieprasa lietotājvārds un parole (turpmāk 
tekstā – „Piekļuves kods”), kuru mēs jums piešķirsim vai apstiprināsim. Ja tiks lietots Piekļuves kods, mēs 
uzskatīsim, ka Tiešsaistes sistēmu lietojat jūs vai kāds cits ar jūsu zināšanu un piekrišanu. 

5.2 Attiecībā uz Piekļuves kodu jūs atzīstat un ievērosiet, ka: 

5.2.1 jūs esat atbildīgs par Piekļuves koda neizpaušanu un izmantošanu; 

5.2.2 jūs regulāri nomainīsiet savu paroli; 

5.2.3 izņemot ar mūsu iepriekšēju rakstisku piekrišanu, jūs nekādam nolūkam neizpaudīsiet 
savu Piekļuves kodu citām personām; 

5.2.4 neskatoties uz šā Līguma 4. panta noteikumu vispārīgumu, mēs paļaujamies uz visi-
em norādījumiem, uzdevumiem un citiem paziņojumiem, kas ievadīti, izmantojot jūsu 
Piekļuves kodu, un jums būs saistoši jebkuri noslēgtie darījumi vai pienākums segt izmak-
sas, kas radušās jūsu vārdā; un

5.2.5 jūs nekavējoties mūs informēsiet pa mūsu tīmekļa vietnē norādīto tālruņa numuru, ja jums 
būs kļuvis zināms, ka kāda trešā persona ir uzzinājusi, nozagusi vai ka tai ir izpausts jūsu 
Piekļuves kods vai ka tas tiek lietots bez jūsu atļaujas. 

5.3 Jūs atzīstat, ka Tiešsaistes sistēma ir paredzēta tikai jūsu vai citas personas, kurai jūs esat atļāvis izman-
tot Tiešsaistes sistēmu jūsu labā, lietošanai. 

5.4 Ja jūs informēsiet mūs vai ja mēs uzskatīsim, ka jūsu Piekļuves kodu bez jūsu zināšanas izmanto nepiln-
varotas personas vai ka jūs esat to atklājis citām personām bez mūsu piekrišanas, mums būs tiesības bez 
iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt vai izbeigt jūsu tiesības izmantot Tiešsaistes sistēmu.

5.5 Mēs neuzņemamies nekādas saistības un atbildību pret jums par jebkādiem zaudējumiem, parād-
saistībām vai izmaksām, kas radušās Piekļuves koda vai Tiešsaistes sistēmas neatļautas lietošanas dēļ. 
Jums saglabāsies saistības kompensēt mums zaudējumus pēc pieprasījuma, jūs aizsargāsiet mūs un ne-
pieļausiet nekādu zaudējumu rašanos mums (t.i., jums būs jākompensē mums pēc pieprasījuma) jebkādi 
zaudējumi, parādsaistības, spriedumu, prāvu, prasību celšanas, tiesvedību, prasījumu, kaitējuma izmak-
sas un izdevumi saistībā ar jebkādas personas, kas lieto Tiešsaistes sistēmu, izmantojot jūsu Piekļuves 
kodu, rīcību vai bezdarbību, neatkarīgi no tā, vai jūs būsiet atļāvis šādu izmantošanu vai nē. 

5.6 Vadoties tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem, mums ir tiesības ieviest un noteikt papildu lietotāja identi-
fikāciju un drošības līmeņus. Mums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt mūsu drošības procedūras, informē-
jot jūs, cik vien drīz iespējams, par jauno kārtību. 

5.7 Tiešsaistes sistēma parasti būs pieejama 24 stundas diennaktī no pirmdienas līdz piektdienai (pēc Lon-
donas laika). Papildu informācija par darbības laikiem atrodama Tiešsaistes sistēmā. Šaubu novērša-
nai, mēs neuzņemamies nekādas saistības vai atbildību pret jums attiecībā uz Tiešsaistes sistēmas 
nepieejamības laiku (noteiktajā darba laikā vai citā laikā). 
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5.8 Tikai un vienīgi jūs būsiet atbildīgs par jebkādu iekārtu nodrošināšanu un uzturēšanu, kuras tiks lietotas, 
lai piekļūtu Tiešsaistes sistēmai, un par visu attiecīgo vienošanos noslēgšanu ar telekomunikāciju pa-
kalpojumu sniedzējiem, bet gadījumos, kad piekļuve Tiešsaistes sistēmai tiek nodrošināta ar trešās puses 
serveri, - ar attiecīgo trešo personu, lai varētu piekļūt Tiešsaistes sistēmai. Ne mēs, ne jebkurš uzņē-
mums, kas uztur, izmanto vai kuram pieder, kurš ir licencējis vai sniedz mums pakalpojumus saistībā ar 
Tiešsaistes sistēmu (turpmāk tekstā – „Pakalpojumu sniedzēji”) nedod nekādu apliecinājumu vai garan-
tijas attiecībā uz Tiešsaistes sistēmas pieejamību, atbilstību u. tml. vai attiecībā uz iekārtām vai pasākum-
iem (t.i., ne mēs, ne trešās personas, kuru pakalpojumus mēs izmantojam, neuzņemas nekādas saistības 
vai atbildību pret jums attiecībā uz minēto). Tā kā mēs nekontrolējam signāla jaudu, tā saņemšanu vai 
maršrutēšanu pa internetu, jūsu vai trešo personu iekārtu konfigurāciju vai to pieslēguma atbilstību, 
mēs neuzņemamies atbildību par sakaru pārrāvumiem, traucējumiem vai aizkavēšanos laikā, kad jūs 
piekļūstat Tiešsaistes sistēmai, izmantojot internetu.

5.9 Šaubu novēršanai, mēs neuzņemamies nekādas saistības vai atbildību pret jums (saskaņā ar līgumu 
vai deliktu, tostarp par nolaidību) par kaitējumu (t.i., zaudējumiem vai izdevumiem un tml.), kas jums 
varētu rasties saistībā ar pārraidīšanas kļūdām, tehniskām kļūmēm, darbības traucējumiem, nelikumīgu 
iejaukšanos tīkla iekārtās, vai tīkla pārslodžu, ļaunprātīgas bloķēšanas, ko veic trešās personas, kā arī 
interneta darbības traucējumu, pārtraukumu vai citu neatbilstību no interneta pakalpojumu sniedzēju 
puses dēļ. Jūs būsiet atbildīgs par visiem uzdevumiem, kas ievadīti jūsu vārdā, izmantojot Tiešsaistes 
sistēmu, kā arī jūs uzņemsieties pilnīgas saistības un atbildību pret mums par norēķiniem attiecībā uz 
darījumiem, kas radušies šādas izmantošanas dēļ. Jūs atzīstat, ka piekļuvi Tiešsaistes sistēmai var iero-
bežot vai ka tā var nebūt pieejama minēto sistēmas kļūdu dēļ, un ka mēs paturam tiesības pēc brīdinā-
juma pārtraukt piekļuvi Tiešsaistes sistēmai šā iemesla dēļ. 

5.10 Mēs neuzņemamies nekādas saistības vai atbildību pret jums gadījumā, kad jūsu iekārtā vai sistēmās 
caur Tiešsaistes sistēmu tiek ievazāti jebkādi vīrusi, tārpi, programmatūras bumbas un tamlīdzīgi veido-
jumi vai jebkura programmatūra, kuru mēs jums nodrošinām, lai jūs varētu lietot Tiešsaistes sistēmu, ar 
nosacījumu, ka mēs esam veikuši pamatotus pasākumus, lai novērstu šādu ievazāšanu. 

5.11 Jūs nedrīkstat pieļaut datora vīrusu, tārpu, programmatūras bumbu u.tml. veidojumu ievazāšanu mūsu 
datorsistēmā vai tīklā, un uzņematies saistības pēc pieprasījuma kompensēsiet mums zaudējumus, 
aizsargāt mūs no zaudējumu rašanās un nepieļaut to rašanos mums saistībā ar šādu ievazāšanu. 

5.12 Mēs neuzņemas nekādas saistības vai atbildību pret jums attiecībā uz jebkādu Tirgus, klīringa iestādes 
vai regulatīvās iestādes veikto darbību vai rīcību pēc tās norādījumiem. 

5.13 Lēna interneta pieslēguma un cenu informācijas kļūdu dēļ Tiešsaistes sistēmā redzamās cenas var 
precīzi neatspoguļot spēkā esošās tirgus cenas. Minētajos gadījumos mēs paturam tiesības anulēt 
uzdevumus, reversēt darījumus, slēgt pozīcijas un veikt nepieciešamos labojumus vai korekcijas at-
tiecīgajā kontā. 

5.14 Jūs apņematies nelietot un neļaut lietot Tiešsaistes sistēmu: 

5.14.1 tiesību aktu, noteikumu normām, FCA Noteikumiem (tostarp noteikumiem par tirgus ļaun-
prātīgu izmantošanu) un citu regulatīvo iestāžu noteikumiem neatbilstošā veidā (jebkurā 
jurisdikcijā), kuri var attiekties uz jums vai mums; 

5.14.2 nekādā veidā, kas ir apmelojošs, neķītrs, ļaunprātīgs, nepieklājīgs vai draudīgs, vai kas pārkāpj 
intelektuālā īpašuma tiesības vai konfidencialitātes saistības, vai kas ir citādi prettiesisks vai 
nelikumīgs (tostarp, bez ierobežojumiem, informācijas ievietošanu Tiešsaistes sistēmā, kur 
šāda iespēja ir pieejama);

5.14.3 neievazāt programmatūras vīrusus vai citas graujošas programmas un neveikt nekādas 
darbības, kas varētu radīt Tiešsaistes sistēmas bojājumus vai tā kļūtu nepieejama lietoša-
nai citiem; 
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5.14.4 neaicināt un neveicināt to, lai citas tīmekļa vietnes izveidotu vai nodrošinātu hipersaites tieši 
uz Tiešsaistes sistēmu bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas; vai 

5.14.5 nelietot to veidā, kuru mēs neesam atļāvuši vai kurš citādi būtu uzskatāms par Līguma 
pārkāpumu. 

5.15 Mēs neatļaujam lietot Tiešsaistes sistēmu negodīgai šķīrējtiesas darbībai vai citādi, lai gūtu priekšrocības 
no lēna interneta ātruma, jebkādā citā manipulatīvā vai ļaunprātīgā veidā (piemēram, izplatīt nepatiesu 
vai maldinošu tirgus informāciju, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, tostarp internetu, vai arī citus līdze-
kļus, lai mainītu Produkta cenu vai tās pamatā esošā aktīva cenu vai vērtību), kas varētu negatīvi ietek-
mēt godīgu un sakārtotu tirdzniecību Tiešsaistes sistēmā. 

5.16 Mēs Tiešsaistes sistēmā regulāri publicējam informāciju par sistēmas atjauninājumiem, klientiem piee-
jamām funkcijām, kā arī informāciju, paziņojumus un brīdinājumus attiecībā uz mūsu pakalpojumiem. 
Mums ir tiesības nosūtīt šo informāciju arī uz jūsu e-pastu. Jūs apņematies izlasīt šos paziņojumus pēc 
to publicēšanas vai saņemšanas, regulāri izlasīt šo informāciju, un nekavējoties informēt mūs par savu 
nepiekrišanu tai.

5.17 Jūs būsiet atbildīgs par piemērotas ierīces, mehānisma vai sistēmas (turpmāk tekstā – „Ierīce”) 
iegādāšanos un lietošanu, lai jūs varētu izmantot Tiešsaistes sistēmu, un jūs būsiet atbildīgs par tādas 
vīrusu atklāšanas/skenēšanas programmatūras pienācīgu lietošanu, kuru mēs laiku pa laikam varam 
jums noteikt. 

5.18 Izmantojot Tiešsaistes sistēmu, jums ir: 

5.18.1 jāgādā, lai jūsu Ierīce tiktu uzturēta darba kārtībā un būtu piemērota izmantošanai Tiešsaistes 
sistēmā; 

5.18.2 veikt tādas pārbaudes un sniegt mums tādu informāciju, kuru mēs pamatoti uzskatām par 
nepieciešamu, lai noteiktu, vai jūsu Ierīce atbilst prasībām, par kurām mēs jūs laiku pa lai-
kam varam informēt;

5.18.3 regulāri veikt vīrusu pārbaudes; 

5.18.4 informēt mūs par jebkuru neatļautu piekļūšanas Tiešsaistes sistēmai gadījumu vai neatļautu 
darījumu vai norādījumiem, par kuriem jūs zināt vai par kuriem jums ir aizdomas, un, ja jūs 
spējat to kontrolēt, pārtraukt šādu neatļautu lietošanu; un 

5.18.5 nekad neatstāt bez uzraudzības Ierīci, no kuras jūs esat piekļuvis Tiešsaistes iekārtai, un 
nevienam neļaut lietot Ierīci, līdz brīdim, kamēr esat atslēdzies no Tiešsaistes sistēmas. 

5.19 Ja jums kļuvis zināms par būtisku defektu, darbības traucējumiem vai vīrusu Tiešsaistes sistēmā, jums 
ir pienākums nekavējoties informēt mūs par minēto defektu, darbības traucējumiem vai vīrusu, un 
pilnīgi pārtraukt Tiešsaistes sistēmas izmantošanu līdz brīdim, kamēr būsiet saņēmis mūsu atļauju 
atsākt to lietot. 

5.20 Visas tiesības uz patentiem, autortiesībām, dizainparauga tiesībām, preču zīmēm un citām intelektuālā 
īpašuma tiesībām (reģistrētām vai nereģistrētām), kas saistītas ar Tiešsaistes sistēmu, arī turpmāk 
likumīgi piederēs mums vai mūsu licences devējiem. Jūs apņematies nekopēt, netraucēt, neiejaukties, 
nemainīt, negrozīt un nemodificēt Tiešsaistes sistēmu vai jebkuru tās daļu vai daļas, ja vien mēs to nees-
am skaidri atļāvuši rakstveidā; neveikt reverso kompilēšanu un neizjaukt Tiešsaistes sistēmu; nemēģināt 
darīt neko no iepriekšminētā vai atļaut darīt jebko no minētā, izņemot, ciktāl šādu rīcību skaidri atļauj 
likums. Saskaņā ar likumu mums ir jānodrošina Tiešsaistes sistēmas kopijas jūsu labā, ievērojot Līguma 
noteikumus. Jūs apņematies nodrošināt, lai uz visām kopijām būtu paziņojumi par visu licences devēju 
preču zīmēm un autortiesībām, kā arī tiesību ierobežojumi. Saņemot jebkādus tādus datus, informāciju 
vai programmatūru, izmantojot Tiešsaistes sistēmu, kurus jums nav tiesību saņemt saskaņā ar Līgumu, 
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jūs apņematies nekavējoties informēt mūs par to un nekādā veidā neizmantot minētos datus, informāci-
ju vai programmatūru. 

5.21 Mums ir tiesības uz laiku vai pilnībā apturēt Tiešsaistes sistēmas darbību, nosūtot jums pamatotu rakstis-
ku paziņojumu. 

5.22 Mums ir tiesības vienpusēji un nekavējoties uz laiku vai pilnībā apturēt jūsu iespējas izmantot Tieš-
saistes sistēmu vai kādu tās daļu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja mēs uzskatām to par nepieciešamu 
vai ieteicamu pēc mūsu labticīgiem ieskatiem. Mums ir tiesības izvēlēties to darīt, piemēram, gadī-
jumos, kad jūs nebūsiet ievērojis piemērojamos tiesību aktus vai noteikumus, vai pārkāpis Līguma 
noteikumus.

6 DARĪJUMU APSTIPRINĀJUMI UN KONTA IZRAKSTI

6.1 Pēc uzdevuma izpildes attiecībā uz jūsu kontu mēs apstiprināsim minēto darījumu, izmantojot Tieš-
saistes sistēmu, vai pa e-pastu (turpmāk tekstā – „Apstiprinājums”) izpildes dienā vai nākamajā darba 
dienā, taču, ja tas netiks izdarīts, tas nemainīs darījuma spēkā esamību. 

6.2 Mēs ievietosim detalizētu informāciju par jūsu pozīcijām un konta aktivitātēm, izmantojot Tiešsaistes 
sistēmu, vai pa e-pastu katra mēneša pirmajā datumā par iepriekšējā mēneša rezultātiem. Konta in-
formācija var iekļaut Apstiprinājumus, peļņas vai zaudējumu pārskatus un citu informāciju, kura jāsniedz 
saskaņā ar FCA Noteikumiem (kopā – „Konta informācija”). Konta informācijas ievietošana Tiešsaistes 
sistēmā vai pa e-pastu tiks uzskatīta par Apstiprinājumu un konta izrakstu piegādāšanu. Mums ir 
tiesības jebkurā brīdī tikai un vienīgi pēc mūsu ieskatiem izņemt vai grozīt jebkādu Konta informāciju. 
Jūs piekrītat, ka mums nav pienākuma sniegt Apstiprinājumus papīra formā. Konta informācija, kas tiek 
ievietota Tiešsaistes sistēmā vai nosūtīta pa e-pastu (izņemot, ja tā ir acīmredzami nepareiza), kalpos par 
galīgo jūsu darījumu pierādījumu un būs jums saistoša, ja vien jūs nekavējoties necelsiet iebildumus, 
saņemot šādu informāciju. Minētajiem iebildumiem būs jābūt apstiprinātiem rakstiski (tostarp pa e-pas-
tu vai tamlīdzīgu elektronisko pastu) un (katrā ziņā) – ne vēlāk kā vienu darba dienu pēc Konta informāci-
jas ievietošanas Tiešsaistes sistēmā vai tās nosūtīšanas pa e-pastu. 

7 PIEKRIŠANA KOMUNIKĀCIJAI ELEKTRONISKĀ VEIDĀ 

Jūs piekrītat komunikācijai, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Ziņas, kas tiek nosūtītas, iz-
mantojot Tiešsaistes sistēmu vai elektronisko mediju, tiks uzskatītas par tādām, kuras izpilda tiesiskās 
prasības, saskaņā ar kurām ziņām ir jābūt parakstītām un rakstiskām, ciktāl to pieļauj piemērojamie 
likumi. 

8 REZERVE

8.1 Jūs apņematies nodrošināt un uzturēt mūsu rīcībā tādu naudas summu attiecībā uz jūsu faktiskajām, 
nākotnes un iespējamām parādsaistībām pret mums un kā to nodrošinājumu (turpmāk tekstā – „Parād-
saistības”) tādā apmērā un tādā veidā, kādu mēs pēc saviem ieskatiem varam noteikt (turpmāk tekstā – 
„Rezerve”). Mēs varam jebkurā brīdī mainīt savus Rezerves noteikumus. 

8.2 Jebkuri noteikumi attiecībā uz Rezervi ir jāizpilda mūsu noteiktajā valūtā un laikposmā (atbilstoši tikai un 
vienīgi mūsu ieskatiem), vai, ja tāds nav norādīts – nekavējoties. Vienas Rezerves pieprasīšana neizslēdz 
citu. Rezerve ir jānodrošina skaidrā naudā vai tādā citā veidā, par kuru mēs varam vienoties vai pieņemt. 

8.3 Jūs esat atbildīgs par attiecīgas vienošanās uzturēšanu ar mums jebkurā brīdī attiecībā uz informācijas 
par Rezervi saņemšanu un paziņošanu. Ja jūs nenodrošināsiet mums Rezervi noteiktajā laikā, mums 
būs tiesības automātiski slēgt visas jūsu atvērtās pozīcijas, kā arī izmantot mūsu tiesības saskaņā ar šā 
Līguma 20. punktu.

8.4 Ja vien starp mums nav citādas vienošanās, jūs nododat mums visu jūsu Rezervi saskaņā ar šo Līgumu 
kā nepārtrauktu nodrošinājumu savām Parādsaistībām saskaņā ar Līgumu vai atbilstoši tam (tostarp 
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saskaņā ar visiem darījumiem, kuri laiku pa laikam notiek un uz kuriem attiecas Līgums). 

8.5 Jūs piekrītat noformēt tādus papildu dokumentus un veikt tādus turpmākus pasākumus, kurus 
mēs varētu pamatoti pieprasīt, lai nostiprinātu mūsu nodrošinājumu – būt reģistrētam kā Rezerves 
īpašniekam vai iegūt īpašumtiesības uz Rezervi, lai nodrošinātu turpmākās Parādsaistības, lai mēs varē-
tu izmantot mūsu tiesības. 

8.6 Bez mūsu iepriekšējas piekrišanas Jums nav tiesību atsaukt vai aizstāt īpašumu, kas kalpo kā no-
drošinājums.

8.7 Līgumam beidzoties, mums nebūs pienākuma atmaksāt skaidrās naudas Rezervi jūsu Parādsaistību 
pret mums apmērā. Nosakot skaidrās naudas Rezerves apmēru, jūsu Parādsaistību apmēru un mūsu 
saistību apmēru pret jums, mēs varam pielietot tādu metodiku (tostarp spriedumus attiecībā uz tirgu 
un vērtību turpmākajām izmaiņām), kuru mēs uzskatām par piemērotu un atbilstīgu piemērojamaji-
em tiesību aktiem. 

9 NORĒĶINU DATUMS, PĀRNEŠANA UN IESKAITA NORĀDĪJUMI

9.1 Katras darba dienas beigās visas turētās pozīcijas var tikt automātiski pārnestas. Mums ir tiesības 
saņemt atlīdzību no jums par katru šādu pārnesto pozīciju. Mūsu piemērotās atlīdzības tiek publicētas 
Tiešsaistes sistēmā.

9.2 Ja mēs nebūsim savlaicīgi saņēmuši no jums skaidrus norādījumus, jūs piekrītat tam, ka, lai aizsargātu 
jūsu un mūsu intereses, mums ir tiesības, vadoties tikai un vienīgi pēc mūsu ieskatiem un uz jūsu rēķina, 
katras darba dienas beigās slēgt jebkuru atvērto pozīciju, pārnest un ieskaitīt visas atvērtās pozīcijas, 
veikt ieskaita darījumus, veikt un saņemt piegādes jūsu labā pēc tādiem noteikumiem un, izmantojot 
tādas metodes, kādas mēs varam uzskatīt par pamatotām attiecīgajos apstākļos. 

9.3 Šaubu novēršanai paskaidrojam, ka mēs neorganizēsim nekādu attiecīgā pamatā esošās investīcijas vai 
produkta piegādi, kas ir saistīta ar jebkuru Produktu (tostarp jebkurā ārvalstu valūtā), ja vien mēs neu-
zskatīsim to par nepieciešamu vai ja mēs nebūsim ar jums noslēguši citādu rakstisku vienošanos par 
šādu rīcību un attiecīgi, ja vien šādi pasākumi nebūs veikti, visas atvērtās pozīcijas (ja nepieciešams) tiks 
slēgtas, un attiecīgā peļņa/zaudējumi attiecīgi tiks ieskaitīta/atskaitīti no jūsu konta mūsu pie mums. 

10 KLIENTA NAUDA

10.1 Šis 10. pants attiecas uz jums, ja vien mēs neesam jums paziņojuši, ka jūs tiksiet uzskatīts par pro-
fesionālu klientu; arī 11. panta noteikumi attieksies uz jums attiecībā uz visiem vai jebkuru no mūsu 
pakalpojumiem, kurus jūs izmantosiet. 

10.2 No jums saņemtā skaidrā nauda būs jātur kontā pie mums vai mūsu apstiprinātas bankas kontā, un tā 
tiks nodalīta no mūsu pašu līdzekļiem saskaņā ar FCA Noteikumiem par klienta naudas līdzekļiem. Ja 
vien starp mums nav citādas vienošanās rakstveidā, jūsu līdzekļi var tikt apvienoti ar citu klientu līdzekļi-
em vispārējā kopīgā kontā.

10.3 Mēs nemaksāsim jums procentus par jūsu naudas līdzekļiem, kurus mēs turam, un, noslēdzot līgumu, 
jūs atzīstat, ka atsakāties no jebkādām tiesībām uz procentiem par šādiem naudas līdzekļiem saskaņā 
ar FCA Noteikumiem vai citādi.

10.4 Mums ir tiesības turēt jūsu samaksātos naudas līdzekļu bankās ārpus Apvienotās Karalistes. Minētajām 
bankām piemērojamais tiesiskais un regulatīvais režīms var atšķirties no Apvienotās Karalistes regulēju-
ma. Attiecīgās bankas maksātnespējas vai tamlīdzīgas neveiksmes gadījumā jūsu naudas līdzekļiem var 
tikt piemērots regulējums, kas atšķiras no regulējuma, kas tiktu piemērots, ja naudas līdzekļi tiktu turēti 
Apvienotajā Karalistē. Mēs neuzņemamies nekādas saistības vai atbildību pret jums par jebkuras bankas 
vai citas trešās personas, kura tur naudas līdzekļus, maksātspēju, rīcību vai bezdarbību saskaņā ar šo 
10. punktu. 
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10.5 Mums ir tiesības konvertēt jūsu kontā esošos naudas līdzekļus (tostarp Rezervi) ārvalstu valūtā un no tās 
pēc mūsu noteiktā valūtas maiņas kursa, pamatojoties uz attiecīgajā brīdī spēkā esošajiem naudas tirgus 
valūtas maiņas kursiem. Šādos gadījumos mēs neuzņemamies nekādas saistības vai atbildību pret jums 
par kādiem zaudējumiem, kas jums radušies šādas darbības rezultātā (kaut arī mēs pieliksim saprātī-
gas pūles, lai konvertētu šādus naudas līdzekļus, kas var būt nepieciešams piesardzības dēļ, lai nosegtu 
Parādsaistības attiecībā uz attiecīgajiem darījumiem).

10.6 Kad jūsu saistībām pret mums būs iestājies maksāšanas termiņš, mums būs tiesības pārtraukt uzskatīt 
par klienta naudas līdzekļiem jūsu labā turētos līdzekļus tādā apmērā, kas vienāds ar jūsu parādsaistību 
apmēru saskaņā ar FCA Noteikumiem par klientu naudas līdzekļiem. Jūs piekrītat tam, ka mēs varam 
izmantot šos naudas līdzekļus, lai pilnībā vai daļēji dzēstu tādas jūsu parādsaistības pret mums, kurām 
ir iestājies maksāšanas termiņš. Šā 10. panta nolūkam jebkādas saistības kļūst izpildāmas un maksāja-
mas nekavējoties, nesagaidot paziņojumu vai pieprasījumu no mums, brīdī, kad tās ir radušās jums vai 
jūsu labā. 

10.7 Jūs piekrītat tam, ka mums ir tiesības izlietot naudas līdzekļus, kurus jūs turat pie mums, lai pilnībā vai 
daļēji dzēstu visas Parādsaistības, kurām ir iestājies maksāšanas termiņš. 

10.8 Jūs piekrītat tam, ka mums ir tiesības pārtraukt uzskatīt jūsu naudu par klienta naudas līdzekļiem, ja 
pēdējo sešu gadu laikā jūsu atlikumā nav notikusi nekāda kustība. Mēs nosūtīsim jums rakstisku paziņo-
jumu uz jūsu pēdējo zināmo adresi, informējot jūs par mūsu nodomu vairs neapstrādāt jūsu atlikumu kā 
klienta naudas līdzekļus, dodot jums 28 dienu termiņu iebildumu iesniegšanai. 

11 PILNĪGU ĪPAŠUMTIESĪBU NODOŠANAS KĀRTĪBA

11.1 Šis noteikums neattiecas uz jums, ja vien mēs neesam jums paziņojuši, ka jūs tiksiet uzskatīts par 
profesionālu klientu, un šā panta noteikumi būs piemērojami jums attiecībā uz visiem vai jebkuru no 
mūsu pakalpojumiem, kurus jūs izmantosiet. 

11.2 Jūs nododat mums pilnīgas īpašumtiesības uz jebkuriem naudas līdzekļiem, kas ir pārskaitīti mums 
(tostarp Rezervi), kurus mēs varētu pieprasīt, lai nodrošinātu vai nosegtu jūsu pašreizējās, nākotnes 
vai paredzamās saistības pret mums (turpmāk tekstā – „Īpašumtiesību nodošanas līdzekļi”). Jūs no-
dosiet mums pārskaitītos Īpašumtiesību nodošanas līdzekļus bez maksas, tie nebūs apgrūtināti ne ar 
kādām apķīlāšanas tiesībām, ķīlām, prasījumiem, maksām, apgrūtinājumiem vai ar jebkādām citām 
tiesībām uz nodrošinājumu.

Tādēļ uz šādu mūsu Īpašumtiesību nodošanas līdzekļu turēšanu mums neattieksies FCA Noteiku-
mi par klientu naudas līdzekļiem. Attiecīgi mēs neuzņemamies nekādus fiduciārus pienākumus pret 
jums attiecībā uz šādiem Īpašumtiesību nodošanas līdzekļiem. Pēc Īpašumtiesību nodošanas līdzekļu 
nodošanas mums tie pilnībā kļūs par mūsu īpašumu, un jums nesaglabāsies nekādas tiesības attiecībā 
uz tiem.

11.3 Ievērojot mūsu Līgumā noteiktās un katrā darījumā piemērojamās tiesības, mums ir līgumisks pienā-
kums atmaksāt jums summu, kas ir vienāda ar Īpašumtiesību nodošanas līdzekļu apmēru, kuru jūs 
varētu būt tiesīgs saņemt (vai tikai un vienīgi pēc mūsu ieskatiem – aktīvus to vērtībā), kad Īpašumtiesību 
nodošanas līdzekļu turēšana vairs nav nepieciešama. Mūsu atmaksāšanas saistību apmērs tiks samaz-
ināts par summu, kuru (i) mēs būsim tiesīgi izlietot vai ieskaitīt jūsu parādsaistību pret mums dzēša-
nai, neatkarīgi no tā, vai to paredz kāda darījuma, Līguma noteikumi vai citādi; un/vai par (ii) atbilstošu 
summu, kuru (vai nu sakarā ar maksātnespēju vai citādi) mums neatgriež jebkurš tirgus, starpniecības 
brokeris, banka vai cita trešā persona, kurai mēs esam pārskaitījuši naudu kā Rezervi attiecībā uz darī-
jumiem. Ja vien starp mums nav citādas rakstiskas vienošanās, jums nav tiesību saņemt procentus par 
Īpašumtiesību nodošanas līdzekļiem. 

11.4 Mēs neuzņemamies atbildību pret jums par Īpašumtiesību nodošanas līdzekļu zaudējumu, kas ir tieši 
vai netieši saistīts ar jebkuras bankas, cita brokera, tirgus, klīringa organizācijas vai tamlīdzīgas organ-
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izācijas bankrotu, maksātnespēju, likvidāciju, administratora iecelšanu, sanāciju, aizbildņa iecelšanu vai 
cesiju par labu kreditoriem. 

11.5 Jums ir tiesības pieprasīt atsaukt Īpašumtiesību nodošanas līdzekļu kārtību, un šajā gadījumā mums 
būs tiesības izbeigt Līgumu, un jums tiks atgriezta naudas summa (vai tikai un vienīgi pēc mūsu ieskati-
em – aktīvi tās vērtībā) Īpašumtiesību nodošanas līdzekļu apmērā. 

12 PEĻŅA, ZAUDĒJUMI UN PROCENTU MAKSĀJUMI PAR ATVĒRTAJĀM POZĪCIJĀM 

Attiecībā uz jebkuru jūsu turēto atvērto pozīciju mēs laiku pa laikam ieskaitīsim jūsu kontā peļņu vai 
atskaitīsim no jūsu konta zaudējumus, procentus, dividenžu korekcijas un radušās maksas, kā aprak-
stīts Tiešsaistes sistēmā. 

13 ATLĪDZĪBAS UN MAKSAS 

13.1 Jūs apņematies maksāt mums Tiešsaistes sistēmā publicētās atlīdzības un maksas vai citā apmērā, par 
kuru mēs jums laiku pa laikam varam informēt. Tās iekļauj darījumu maksas, procentus un maksas at-
tiecībā uz jūsu pozīciju automātisku pārnešanu saskaņā ar 9.1. pantu. Papildus iepriekšminētajam jums 
būs jāveic citi maksājumi, par kuriem mēs jums būsim paziņojuši un kuri mums var rasties, sniedzot 
jums pakalpojumus. 

13.2 Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka mēs atskaitīsim korekcijas, komisijas un dažādas citas maksas no jūsu 
konta; šādi atskaitījumi var ietekmēt kontā esošo līdzekļu apmēru, uz kuru attiecas prasības par Rezerves 
(skat. 8.1. punktu). Jūsu pozīcijas var tikt likvidētas, kā aprakstīts 20.2. pantā, ja pēc komisiju, atlīdzību vai 
citu maksu atskaitīšanas no jūsu konta tajā esošo līdzekļu apmērs ir mazāks par Rezerves prasību apmē-
ru. 

13.3 Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka mēs varam maksāt/saņemt atlīdzības, komisijas vai nemonetārus la-
bumus jebkurai citai personai/no jebkuras citas personas saistībā ar pakalpojumiem, kurus mēs jums 
sniedzam. Šādos gadījumos mēs nodrošināsim jums atsevišķu informāciju par šādām atlīdzībām, 
komisijām vai nemonetāriem labumiem. 

13.4 Visas atlīdzības un maksas būs maksājamas nekavējoties. Mums ir tiesības atskaitīt mums piekritīgās 
summas no jebkura darījuma ieņēmumiem vai no jūsu konta (-iem) pie mums. Ja jūs kavēsiet maksā-
juma termiņu, par termiņā nesamaksātajām summām tiks aprēķināti procenti pēc likmes, kuru mēs 
pamatoti noteiksim un paziņosim jums Konta informācijā. 

13.5 Jūs piekrītat samaksāt mūsu noteikto pārskaitījumu maksu, par kuru informācija ir pieejama Tieš-
saistes sistēmā gadījumā, ja Līgumu izbeidzot, jūs uzdosiet mums pārskaitīt naudu uz jūsu kontu citā 
iestādē. 

13.6 Jebkuru aprēķinu veikšanai saskaņā ar šo punktu mums ir tiesības konvertēt summas, kas denominē-
tas jebkurā cita valūtā, kuru mēs laiku pa laikam varētu noteikt, un pēc valūtas maiņas kursa, kāds ir 
spēkā aprēķinu veikšanas brīdī atbilstoši mūsu pamatotai izvēlei.

13.7 Ja mēs saņemsim vai atgūsim jebkādu summu attiecībā uz jūsu saistībām valūtā, kas atšķiras no maksā-
juma valūtas, vai nu saskaņā ar jebkuru tiesas spriedumu vai citādi, jūs būsiet atbildīgs par zaudējumu 
kompensāciju mums pēc pieprasījuma un nepieļausiet mums zaudējumu rašanos attiecībā uz jebkādām 
izmaksām (tostarp konvertācijas izmaksām), kā arī zaudējumiem, kas mums radušies tādēļ, ka esam 
saņēmuši minētās summas valūtā, kas nav maksājuma valūta. 

14 INTEREŠU KONFLIKTI

1.1 Jums ir jāapzinās, ka brīdī, kad mēs noslēgsim darījumu ar jums vai jūsu labā, mums vai mūsu valdes 
locekļiem, amatpersonām, darbiniekiem, aģentiem un saistītajiem uzņēmumiem (kopā – „Saistītās 
puses”) vai Pakalpojumu sniedzējiem var būt būtiskas intereses, attiecības vai vienošanās attiecībā uz 
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konkrēto darījumu. Rodoties šādam interešu konfliktam, mēs centīsimies atrisināt to veidā, kas pēc 
mūsu ieskatiem atbilst jūsu interesēm, ievērojot mūsu interešu konfliktu politiku (kas laiku pa laikam 
tiek grozīta) (turpmāk tekstā – „Interešu konfliktu politika”). 

1.2 Pilna informācija par mūsu Interešu konfliktu politiku ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē: www.admiral.
lv.. Mūsu Interešu konfliktu politika ir tikai politika; tā nav Līguma daļa, tā nav līgumiski saistoša, kā arī 
neuzliek, kā arī tās mērķis nav uzlikt mums nekādas tādas saistības, kuras mums citādi nebūt noteiktas 
saskaņā ar Līgumu vai FCA Noteikumiem. 

15 ATBILDĪBA UN ZAUDĒJUMI

15.1 Pamatojoties uz mūsu rakstisku pieprasījumu, jūs uzņematies saistības un atbildību kompensēt mums 
visus tiešos zaudējumus, kaitējumu, izmaksas un izdevumus (turpmāk tekstā – „Tiešie zaudējumi”), 
kā arī visus netiešos zaudējumus, kaitējumu, izmaksas, izdevumiem un citas tamlīdzīgas saistības, 
(piemēram, peļņas gūšanas iespējas zaudējumu) (turpmāk tekstā – „Netiešie zaudējumi”), kas mums 
vai jebkurai mūsu Saistītajai pusei radušies tāpēc, ka jūs izmantojat mūsu pakalpojumus (tostarp Tieš-
saistes sistēmu) vai tādēļ, ka esat pārkāpis šā Līguma noteikumus. Tomēr jūs neuzņematies saistības 
vai atbildību pret mums par jebkādiem Tiešajiem vai Netiešajiem zaudējumiem (kopā – „Zaudējumi”) 
tādā apmērā, kas radušies, mums pārkāpjot šā Līguma noteikumus nolaidības, tīšas saistību ne-
pildīšanas vai krāpšanas dēļ. 

15.2 Ne mēs, ne jebkura Saistītā puse nekādā gadījumā neuzņemas nekādas saistības vai atbildību par 
Netiešajiem zaudējumiem, kas jums varētu rasties. 

15.3 Mēs pildīsim savus pienākumus saskaņā ar Līgumu ar saprātīgu prasmi, piesardzību un rūpību un 
saskaņā ar jūsu mums dotajiem norādījumiem un pilnvarojumu. Kamēr mēs tā rīkosimies, ne mēs, 
ne mūsu Saistītās puses neuzņemsies nekādas saistības vai atbildību par jūsu Zaudējumiem, kuri var 
rasties, mums sniedzot jums pakalpojumus vai citādi saskaņā ar Līgumu. Tomēr mēs neuzņemsimies 
nekādas saistības vai atbildību pret jums par Tiešajiem zaudējumiem, kas jums radīsies tādēļ, ka 
mēs nebūsim pildījuši savas saistības saskaņā ar Līgumu ar saprātīgu prasmi, piesardzību un rūpību 
un saskaņā ar jūsu dotajiem norādījumiem un pilnvarojumu, vai ciktāl šādus Tiešos zaudējumus ir 
izraisījusi mūsu krāpšana vai tīša saistību nepildīšana. 

15.4 Ne mēs, ne jūs neuzņematies saistības vai atbildību vienam pret otru par kavēšanos izpildīt vai nespē-
ju pildīt jebkādas saistības saskaņā ar šo Līgumu, ja šādu kavēšanos vai nespēju noteikuši notikumi, 
apstākļi vai cēloņi, kurus skartā Puse pamatoti nespēj kontrolēt (piemēram, tostarp dabas katastrofu 
vai teroraktu dēļ). Šādos apstākļos skartā puse ir tiesīga saņemt pamatotu saistību pildīšanas termiņa 
pagarinājumu. 

15.5 Neierobežojot iepriekšējo apakšpunktu vispārīgo saturu, ne mēs, ne mūsu Saistītās puses neuzņemas 
saistības vai atbildību pret jums par jebkādiem Zaudējumiem, kas jums radušies saistībā ar datu vai 
informācijas, kas iegūta, lejupielādēta vai piegādāta, izmantošanu, vai sakarā ar to, tostarp (bez iero-
bežojumiem) norādījumu zuduma dēļ vai aizkavēšanās to pārraidīšanā dēļ, vai tāpēc, ka norādījumu 
ievietošana Tiešsaistes sistēmā nav iespējama vai tai nav iespējams piekļūt, neatkarīgi no tā, vai tas 
notiek sakaru iekārtu bojājuma vai atteicas dēļ, vai citādi. 

15.6 Neierobežojot iepriekšējo apakšpunktu vispārīgo saturu, mēs būsim pamatoti piesardzīgi, izvēloties 
savus kandidātus vai aģentus, kā arī uzraudzīsim, lai to atbilstība tiktu pastāvīgi nodrošināta. Kamēr 
mēs tā rīkosimies, ne mēs, ne mūsu Saistītās puses neuzņemas nekādas saistības vai atbildību par jūsu 
Zaudējumiem, kuri var rasties, mums sniedzot jums pakalpojumus vai citādi saskaņā ar Līgumu. 

15.7 Jūs esat atbildīgs par nodokļu vai darījumu sekām vai interpretāciju, kurus esat noslēdzis saskaņā ar šo 
Līgumu. 
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15.8 Ja jūs turat kontu pie mums kopā ar citu personu (-ām) (kopīgu konta turētāju gadījumā), katras šā-
das personas saistības un atbildība pret mums būs kopīga (t.i., mēs varam uzskatīt, ka jebkurš no jūsu 
grupas ir pilnībā uzņēmies saistības un atbildību pret mums, kā arī mēs varam uzskatīt, ka jūs visi esat 
uzņēmušies saistības un atbildību pret mums), un mēs varam rīkoties saskaņā ar uzdevumiem un 
norādījumiem, ko esam saņēmuši no jebkuras personas, kura ir vai kura mums šķiet esam šāda persona 
(ja vien jūs nebūsiet mūs rakstiski informējis par pretējo.) 

15.9 Nekas šajā Līgumā neizslēdz vai neierobežo mūsu saistības vai atbildību pret jums attiecībā uz mūsu 
vai kādas mūsu Saistītās puses pārkāpumu saskaņā a normatīvo regulējumu (kā definēts FCA Notei-
kumos vai kā citādi var būt aizliegts ar likumu). 

16 BRĪDINĀJUMS PAR RISKIEM 

Jums būtu jāizvērtē brīdinājumi par riskiem, kas aprakstīti 2. pielikumā un Tiešsaistes sistēmā. Ja jūs tos 
nesaprotat, sazinieties ar savu klientu pārstāvi vai konsultējieties ar neatkarīgu konsultantu. 

17 APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS 

17.1 Jūs apliecināt un garantējat mums, ka (t.i., jūs sniedzat apgalvojumus un apsolījumus, uz kuriem mēs 
paļausimies, sniedzot jums savus pakalpojumus. Tādēļ jums ir jāpārliecinās, ka tie ir pareizi, jo jūs 
uzņemsieties saistības un atbildību pret mums gadījumos, kad tie nebūs pareizi): 

17.1.1 Ja esat fiziska persona – vismaz 18 gadus veca, pie skaidras apziņas, un jums ir tiesiskā 
rīcībspēja slēgt juridiski saistošu līgumu ar mums; 

17.1.2 Ja jūs esat kapitālsabiedrība – jūs esat pienācīgi dibināta un likumīgi pastāvat saskaņā ar jūsu 
dibināšanas valsts tiesību aktiem, un jūs esat apstiprinājusi konta atvēršanu pie mums, pam-
atojoties uz valdes lēmumu, kuru apstiprinājušas kapitālsabiedrības amatpersonas; 

17.1.3 izņemot jūs, nevienai citai personai nav un nebūs ieinteresētības par jūsu kontu (-iem); 

17.1.4 Līgums, visi darījumi un saistības, kas rodas saskaņā ar tiem, ir jums saistošas, un jums tās 
ir jāpilda saskaņā ar to noteikumiem (ievērojot piemērojamos taisnīguma principus), un tās 
nepārkāpj un nepārkāps normatīvo aktu, uzdevumu, maksājumu vai līgumu, kas jums ir sais-
toši, noteikumus; 

17.1.5 ja vien starp mums nav citādas vienošanās, jūs esat vienīgais faktiskais visas Rezerves vai 
naudas līdzekļu, kurus jūs pārskaitīsiet saskaņā ar Līgumu, īpašnieks (t.i., nevienam citam nav 
nekādu juridisko īpašumtiesību uz tiem), un minētie līdzekļi nav apgrūtināti kā nodrošinā-
jums (t.i., jūs neesat nekādā veidā nodevis kādam citam savas tiesības uz minētajiem naudas 
līdzekļiem); 

17.1.6 Neskatoties uz to, ka vēlāk varētu tikt noteikts pretēji, tirdzniecība ar attiecīgajiem Produkti-
em ir jums piemērota, un jūs esat informēts par riskiem, kas saistīti ar šādiem darījumiem; 
un 

17.1.7 informācija, kuru jūs mums atklājāt pienācīgi aizpildītajā konta atvēršanas veidlapā (tos-
tarp jebkāda finanšu informācija) ir patiesa, precīza un pilnīga visos būtiskajos aspektos 
(izņemot jebkādas izmaiņas šādā informācijā, par kurām jūs esat mūs rakstiski informējis). 

17.2 Visi apliecinājumi un garantijas atbilstoši šā Līguma 17.1. punktam tiks uzskatīti par atkārtotiem 
ikreiz, kad jūs dosiet uzdevumu vai noslēgsiet darījumu ar mums vai ar mūsu starpniecību. 

18 SAISTĪBU UZŅEMŠANĀS

18.1 Jūs uzņematies saistības (t.i., jūs dodat mums līgumiski saistošu apsolījumu, ka, sniedzot jums pa-
kalpojumus, mēs varam paļauties uz jūsu rīcību. Tādēļ jums ir jātur savi solījumi, jo jūs uzņematies 
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saistības un atbildību pret mums gadījumos, kad tos neturēsiet): 

18.1.1 jūs vienmēr saņemsiet un ievērosiet un darīsiet visu nepieciešamo, lai uzturētu spēkā 
visus pilnvarojumus, pilnvaras, piekrišanas, licences un atļaujas, kas minētas šā Līguma 17. 
pantā; 

18.1.2 jūs esat gatavs sniegt un spējat pēc pieprasījuma sniegt mums informāciju par savu 
finanšu stāvokli, dzīvesvietu vai citiem jautājumiem; 

18.1.3 jūs nekavējoties paziņosiet mums par savu bankrotu, maksātnespējas vai tamlīdzīgu noti-
kumu; 

18.1.4 jūs: 

(a) ievērosiet visus piemērojamos tiesību aktus saistībā ar Līgumu un jebkuru darījumu, 
ciktāl tie jums ir piemērojami; un 

(b) veiksiet visus pamatotus pasākumus, lai ievērotu visus piemērojamos normatīvos 
aktus saistībā ar Līgumu un katru darījumu gadījumos, kad šādi piemērojamie nor-
matīvie akti uz jums neattiecas, taču jūsu sadarbība ir nepieciešama, lai mēs varētu 
izpildīt savas saistības; 

18.1.5 Jūs nenosūtīsiet uzdevumus vai citādi neveiksiet nekādas darbības, kas varētu radīt maldīgu 
priekšstatu par Produkta pieprasījumu vai vērtību, kā arī nenosūtīsiet uzdevumus, attiecībā 
uz kuriem jums ir pamats uzskatīt, ka tie ir pretrunā ar piemērojamiem normatīvajiem akti-
em. Jūs ievērosiet tādas uzvedības normas, kuras tiek sagaidītas no personām jūsu stāvoklī, 
un neveiksiet nekādas darbības, kas varētu novest pie uzvedības normu, kuru ievērošana tiek 
pamatoti sagaidīta no personām jūsu stāvoklī, neievērošanas; un 

18.1.6 pēc pieprasījuma jūs sniegsiet mums informāciju, kuru mēs varētu pamatoti pieprasīt, lai 
pamatotu šajā punktā minētos jautājumus. 

19 KONFIDENCIALITĀTE UN DATU AIZSARDZĪBA

19.1 Mums ir tiesības apkopot, izmantot un izpaust personas datus par dzīvām identificējamām fiziskām 
personām (turpmāk tekstā – „Privātpersonas”), tostarp personas datus, kurus jūs mums izpaudīsiet 
brīvprātīgi jebkādā veidā, lai mēs varētu: 

19.1.1 pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu; 

19.1.2 veikt ikdienas uzņēmējdarbību un darbības ar jums; 

19.1.3 sagatavot apmeklēto Tiešsaistes sistēmas lapu statistisko analīzi; 

19.1.4 pārraudzīt un analizēt savu uzņēmējdarbību; 

19.1.5 piedalīties noziedzības novēršanā, juridisko un normatīvo aktu ievērošanā; 

19.1.6 reklamēt un attīstīt citus produktus un pakalpojumus; 

19.1.7 nodot kādu no mūsu tiesībām vai saistībām saskaņā ar šo Līgumu; un 

19.1.8 apstrādāt personu datus citiem saistītiem nolūkiem. 

19.2 Mēs neiegūsim un nepieprasīsim atklāt sensitīvos personu datus (piemēram, par etnisko izcelsmi, re-
liģisko pārliecību vai medicīnisko dokumentāciju) par fiziskām personām, taču, ja jūs izvēlēsieties sniegt 
šādus sensitīvos personu datus, mēs varam pieņemt, ka minētie sensitīvie personas dati tiek sniegti ar 
attiecīgās Fiziskās personas piekrišanu, lai tos apstrādātu nolūkam, kuriem šie personas dati tika sniegti, 
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ja vien jūs mums nebūsiet rakstiski paziņojuši citādi. 

19.3 Ja jūs izvēlēsieties neizpaust nesensitīvus personas datus par Fizisko personu, kurus mēs esam pie-
prasījuši, mums būs tiesības nedot jums pieeju Tiešsaistes sistēmai. 

19.4 Ne mēs, ne kāda no mūsu Saistītajām pusēm vai Pakalpojumu sniedzējiem neizpaudīs personas datus, 
kurus mēs vai tās var savākt par Fizisko personu, trešajām personām, izņemot: 

19.4.1 ciktāl mums vai viņiem ir pienākums tā rīkoties saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem 
aktiem; 

19.4.2 gadījumos, kad ir noteikts pienākums atklāt tos sabiedrībai; 

19.4.3 ja mūsu likumīgās uzņēmējdarbības intereses pieprasa informācijas izpaušanu; vai 

19.4.4 pēc Fiziskās personas vai 19.5. punktā minēto personu pieprasījuma vai ar tās/to piekrišanu. 

19.5 Mums, mūsu Saistītajām pusēm vai Pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības izpaust personas datus per-
sonām, kuras sniedz pakalpojumus mums, mūsu Saistītajām pusēm vai mūsu Pakalpojumu sniedzējiem, 
vai kuras rīkojas kā mūsu, mūsu Saistīto pušu vai mūsu Pakalpojumu sniedzēju aģentiem; personai, 
kurai mēs, mūsu Saistītās puses vai mūsu Pakalpojumu sniedzēji nodod vai ierosina nodot jebkuras 
mūsu vai savas tiesības vai saistības saskaņā ar Līgumu; licencētu kredītreitinga aģentūrām vai citām or-
ganizācijām, kuras palīdz mums, mūsu Saistītajām pusēm vai mūsu Pakalpojumu sniedzējiem un citiem 
pieņemt lēmumus par kredītsaistībām un samazināt krāpšanas iespējamību, vai identitātes, krāpšanas 
novēršanas vai kredītu kontroles pārbaudes gaitā. Turklāt mēs varam nodot Fiziskās personas datus 
mūsu Saistītajām pusēm un Pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbības nolūkā, piemēram, lai apkalpo-
tu klienta kontus un informētu klientus par jauniem produktiem un pakalpojumiem, ievērojot attiecīgo 
tiesību aktu prasības. 

19.6 Fiziskajai personai var būt noteiktas zināmas tiesības piekļūt dažiem vai visiem personas datiem, kurus 
mēs apkopojam un turam par attiecīgo Fizisko personu, pieprasījuma iesniegšanas brīdī vai lai labotu 
nepareizu informāciju saskaņā ar atbilstošiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Ja Fiziskā persona vēlas 
izmantot šādas tiesības (vienīgi uz sava rēķina), Fiziskai personai ir jāsazinās ar mums rakstiski, un mēs 
jums varam pieprasīt sniegt papildu informāciju, lai palīdzētu mums izpildīt šādu pieprasījumu. 

19.7 Mums, mūsu Saistītajām pusēm vai Pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības nodot datus, tostarp personas 
datus uz citām valstīm, tostarp ārpus EEZ, kurās varētu nebūt datu aizsardzības tiesību aktu jebkādiem 
mērķiem, kas aprakstīti 19. punktā. Piekrītot šim Līgumam, jūs piekrītat šādai datu nodošanai Fizisko 
personu labā. 

19.8 Mums, mūsu Saistītajām pusēm vai Pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības ierakstīt vai uzraudzīt tālruņa 
sarunas starp jums un mums, mūsu Saistītajām pusēm vai Pakalpojumu sniedzējiem par drošību, tiesību 
aktu prasību ievērošanu, mācību mērķiem, kā arī lai saglabātu un uzlabotu liecību mūsu pakalpojumu 
kvalitāti. Šādas telefonsarunas mēs varētu izmantot mums kā liecību, rodoties strīdam starp mums.

19.9 Mums ir tiesības izmantot sīkfailus vai IP adreses izsekošanas ierīces Tiešsaistes sistēmā, lai administrētu 
Tiešsaistes sistēmu, uzglabātu paroles un lietotājvārdus, uzraudzītu Tiešsaistes sistēmas lapu apmeklēju-
mus konkrētajā un citos gadījumos no jūsu termināļa, lai personalizētu Tiešsaistes sistēmas pakalpojumu 
jums, kā arī izsekotu un atvieglotu Tiešsaistes sistēmas pārlūkošanu. Sīkfails ir uz jūsu datora cietā diska 
saglabātie dati, kas satur informāciju par to, kā jūs lietojat Tiešsaistes sistēmu. IP adreses var būt pie-
saistītas jūsu personas datiem un, izsekojot šīs adreses, mēs varētu iegūt šādus personas datus. Piekļuve 
Tiešsaistes sistēmai ir atkarīga no tā, vai jūs akceptēsiet sīkfailus un IP adreses izsekošanas ierīces, 
kas aprakstītas šajā punktā un tiek lietotas šajā punktā minētajiem mērķiem. Piekrītot šim Līgumu, jūs 
atzīstat, ka izprotat sīkfailu un IP adrešu izsekošanas ierīču plašo būtību, kā arī mērķus, kuriem mēs tos 
izmantosim. Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu sīkfailu lietošanas politiku (pieejama Tiešsaistes sistēmā), lai 
iegūtu detalizētāku informāciju. 
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19.10 Jūs apzināties un apstiprināt, ka jebkuri pakalpojumi, kas tiek sniegti, izmantojot Tiešsaistes sistēmu, 
iekļauj datu pārraidīšanu, izmantojot internetu, un minētajai datu pārraidīšanai piemīt internetam 
raksturīgie riski. Lai gan mēs apzināmies savu pienākumu veikt pamatotus drošības pasākumus, arī jūs 
atzīstat un pieņemat to, ka tāpat kā jebkuru tīklu, arī jūsu drošību apdraud nesankcionētas program-
mas, kuras pārraida trešās puses, elektroniskā ielaušanās un/vai informācijas un datu nespēja sasniegt 
paredzēto galamērķi un/vai šādas informācijas kļūdaina saņemšana vai novirzīšana. Lai gan mūsu, mūsu 
Saistīto pušu un mūsu Pakalpojumu sniedzēju privātuma un drošības līdzekļi ir izveidoti tā, lai samaz-
inātu šos riskus, mēs nevaram garantēt to pilnīgu izslēgšanu. Jūs tādējādi atzīstat, ka datu pārraidīša-
na, izmantojot Tiešsaistes sistēmu, netiks garantēta kā konfidenciāla, un mēs neuzņemamies nekādas 
saistības vai atbildību pret jums par konfidencialitātes noteikumu neievērošanu šādos gadījumos. 

19.11 Ar jebkādiem jautājumiem par konfidenciālo vai personas datu izmantošanu vērsieties pie mūsu Atbil-
stības direktora. 

20 SAISTĪBU NEPILDĪŠANA UN IESKAITS

20.1 Par Saistību nepildīšanas notikumiem uzskata turpmāk minētos, ja jebkurā brīdī: 

20.1.1 jūs nespēsiet pilnībā un nekavējoties izpildīt savas saistības pārskaitīt mums maksājumu 
vai slēgt visas atvērtās pozīcijas noteiktajā norēķinu datumā vai brīdī, kad mēs to pieprasī-
tu; 

20.1.2 jūs nebūsiet izpildījis citas saistības pret mums saskaņā ar šo Līgumu, vai attiecībā uz jebkuru 
darījumu, vai nebūsiet izpildījis citas saistības saskaņā ar šo Līgumu; 

20.1.3 jebkurš jūsu izteiktais apliecinājums vai garantija ir bijusi, kļuvusi vai vēlāk kļūtu, ja tā jebkurā 
brīdī tiktu atkārtota, nepareiza;

20.1.4 mēs uzskatām par nepieciešamu vai vēlamu novērst to, ko mēs uzskatām vai kas varētu tikt 
uzskatīts par 5.14.1. punkta pārkāpumu; 

20.1.5 (ja jūs esat kapitālsabiedrība) jūs esat cēlis brīvprātīgu prasību (vai piespiedu prasība ir 
uzsākta pret jums) vai uzsācis citu procedūru, kas ir saistīta ar (vai kuras rezultātā tiks ier-
osināta) likvidāciju, reorganizāciju, vienošanos vai izlīgumu, iesaldēšanu vai moratoriju, 
vai citu tamlīdzīgu atbrīvojumu attiecībā uz jums vai jūsu parādsaistībām, pamatojoties uz 
bankrota, maksātnespējas, regulatīviem, uzraudzības un tamlīdzīgiem tiesību aktiem (tos-
tarp tiesību aktiem, kas piemērojami uzņēmumiem, vai citiem jums piemērojamiem tiesību 
aktiem, ja esat maksātnespējīgs), vai kuras mērķis ir pilnvarotas personas, administratora, 
likvidatora, aizstāvja, administratora, aizbildņa vai tamlīdzīgas amatpersonas iecelšana jums 
vai jūsu aktīvu nozīmīgai daļai; vai ja jūs veicat korporatīvu darbību, lai pilnvarotu kādu no 
iepriekšminētajām darbībām; un reorganizācijas, vienošanās vai izlīguma gadījumā – mēs 
nepiekrītam priekšlikumiem; 

20.1.6 (ja jūs esat kapitālsabiedrība) jūs esat beigusi pastāvēt, vai gadījumos, kad jūsu tiesībspēja 
vai pastāvēšana ir atkarīga no ieraksta oficiālajā reģistrā un minētā reģistrācija tiek anulēta 
vai beidzas, vai tiek uzsāktas procedūras, kuru nolūks ir ierosināt jūsu pastāvēšanas iz-
beigšanu, svītrošanu no šāda reģistra vai šādas reģistrācijas izbeigšanu; 

20.1.7 (ja jūs esat fiziska persona) jūs (vai ja jūs esat kopīgā konta turētāji – kāds no jums) nomirs, 
jums aptumšosies prāts, jūs nespēsiet samaksāt savas parādsaistības noteiktajā termiņā, 
bankrotēsiet vai kļūsiet maksātnespējīgs saskaņā ar jums piemērojamiem bankrota vai 
maksātnespējas tiesību aktiem; vai jūs nebūsiet izpildījis parādsaistības noteiktajā termiņā, 
vai tām būs iestājies maksāšanas termiņš paziņošanas brīdī saskaņā ar līgumiem vai instru-
mentiem, no kuriem izriet minētās parādsaistības, pirms tajos noteiktā termiņa, vai būs 
uzsākta prāva, celta prasība vai uzsākta cita tiesvedība, vai kāda prasība tiks pieņemta izpildei, 
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vai ja parādnieka īpašumam tiek uzlikti dažāda veida aresti vai notiek īpašuma pārņemšana 
saistības izpildes nodrošināšanai pilnībā vai ja ķīlas ņēmējs daļēji pārņem jūsu īpašumu vai 
(materiālos un nemateriālos) aktīvus; vai 

20.1.9 mēs pamatoti paredzam, ka var notikt kaut kas no iepriekšminētā minētā; tad mēs izmanto-
sim savas tiesības saskaņā ar Līguma 20.2. punktu, izņemot, ja iestāsies Saistību nepildīšanas 
notikums saskaņā ar šā Līguma 20.1.6 vai 20.1.8. punktu (katra – „ar Saistību nepildīšanu 
saistīts bankrots”), kad piemēro Līguma 20.3. punktu.

20.2 Ievērojot 20.3. punkta noteikumus, notiekot Saistību nepildīšanas gadījumam vai jebkurā brīdī pēc tā, 
mums būs tiesības izbeigt mūsu pakalpojumu sniegšanu un likvidēt visas vai kādu no jūsu atvērtajām 
pozīcijām (turpmāk tekstā – „Likvidācijas datums”). 

20.3 Iestājoties ar Saistību nepildīšanu saistītam bankrotam, tiks uzskatīts, ka mēs esam izmantojuši 
savas tiesības saskaņā ar Līguma 20.2. punktu tieši pirms ar Saistību nepildīšanu saistītā bankrota. 

20.4 Likvidācijas dienā un pēc tās (minētajā dienā vai tiklīdz tas būs praktiski iespējams pēc likvidācijas datu-
ma), mēs slēgsim visas jūsu atvērtās pozīcijas un izlietosim visu mūsu turēto naudu, lai segtu ar minēto 
slēgšanu saistītās izmaksas. 

20.5 Ja mūsu veikto darbību rezultātā saskaņā ar Līguma 20.4. punktu jūsu kontā ir atlikuši līdzekļi, mēs tos 
pārskaitīsim uz jūsu norādīto kontu, cik vien drīz iespējams. Ja jūsu kontā nav pietiekami līdzekļu, lai 
samaksātu par mūsu veiktajām darbībām saskaņā ar Līguma 20.4. punktu, jums ir pienākums nekavē-
joties atmaksāt mums starpību starp jūsu kontā esošajiem naudas līdzekļiem un jūsu atvērto pozīciju 
slēgšanas izmaksām. 

20.6 Mūsu tiesības saskaņā ar 20. pantu ir noteiktas papildus citām tiesībām (taču nav ierobežotas vai izslēg-
tas no tām) saskaņā ar Līgumu vai citādi pēc vienošanās vai saskaņā ar likumu. Jo sevišķi un neskarot 
20.2. līdz 20.5. punkta (ieskaitot) noteikumus, mums ir pilnvaras un tiesības, nepaziņojot jums un vadot-
ies tikai un vienīgi pēc mūsu ieskatiem, rīkoties, lai aizsargātu mūsu pašu pozīciju, tostarp, bez ierobežo-
jumiem, veikt vienu vai vairākas no turpmāk minētajām darbībām (pilnībā vai daļēji): 

20.6.1 atcelt visus vai jebkuru neizpildītu pasūtījumu; 

20.6.2 slēgt, veikt, atcelt vai, ja nepieciešams, atstāt jebkuru no jūsu atvērtajām pozīcijām vai 
noslēgt pozīcijas ar ieskaitu; 

20.6.3 apvienot kontus, veikt ieskaitu starp kontiem vai konvertēt vienu valūtu citā (šaubu novērša-
nai – mums ir tiesības to darīt gadījumos, kad ir noticis Saistību nepildīšanas notikums vai ja 
vienā vai vairākos jūsu kontos ir līdzekļu deficīts un pārpalikums – vienā vai vairākos kontos); 
vai 

20.6.4 izpildīt jebkuras saistības, kas jums varētu būt pret mums vai nu tieši, vai ar garantiju vai 
nodrošinājumu, izlietojot jūsu naudu, kas atrodas mūsu uzraudzībā vai kontrolē. 

21 INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

21.1 Tiešsaistes sistēma var iekļaut trešo personu datus, tekstu, attēlus, programmatūras, multimediju ma-
teriālus un cita veida saturu (turpmāk tekstā – „Trešo personu saturs”), un tiks uzskatīts, ka atsauces uz 
Tiešsaistes sistēmu iekļauj atsauces uz visiem materiāliem, saturu un pakalpojumiem, kas laiku pa lai-
kam var būt pieejami Tiešsaistes sistēmā, lai apskatītos tos uz ekrāna vai lejuplādētu citā datorā, tostarp, 
bez ierobežojumiem, Trešo personu saturu. 

21.2 Tiešsaistes sistēmu aizsargā autortiesības, datubāzu tiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības. Jūs 
atzīstat, ka mēs un/vai trešās personas patur visas tiesības, īpašumtiesības un tiesības uz Tiešsaistes 
sistēmu. Tiešsaistes sistēmas lietošana nepiešķir īpašumtiesības uz Tiešsaistes sistēmu. 
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21.3 Izņemot, ja ir citāda rakstiska vienošanās vai ciktāl ir nepieciešams, lai apskatītu Tiešsaistes sistēmu sas-
kaņā ar Līgumu, jūs nedrīkstat: 

21.3.1. pilnībā vai daļēji kopēt Tiešsaistes sistēmu (izņemot dublējumkopijas, kas nepieciešamas tikai un 
vienīgi datu atgūšanas nolūkam); 

21.3.2 attēlot, reproducēt, veidot atvasinātus darbus, pārraidīt, pārdot, izplatīt, izīrēt, iznomāt, nodot 
apakšlicenci, vienlaicīgi izmantot, aizdot vai nodot vai jebkādā veidā izmantot Tiešsaistes sis-
tēmu pilnībā vai daļēji; 

21.3.3 iekļaut Tiešsaistes sistēmu citos produktos; 

21.3.4 lietot Tiešsaistes sistēmu jebkādā datņu koplietošanas gadījumā; 

21.3.5 izveidot iekļautas saites no jebkuras programmatūras programmas uz Tiešsaistes sistēmu; 

21.3.6 dzēst vai paslēpt mūsu vai mūsu Saistīto pušu autortiesību paziņojumus; 

21.3.7 izmantot mūsu vai mūsu nesaistīto piegādātāju preču zīmes, pakalpojumu zīmes, domēnu 
nosaukumus, logotipus vai citus identifikatorus; vai 

21.3.8 ciktāl to pieļauj likums, dekonstruēt, dekompilēt, izjaukt vai piekļūt Tiešsaistes sistēmas 
pirmkodam. 

22 SAITES 

Tiešsaistes sistēma var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras mēs vai mūsu Saistītās puses 
nekontrolē, kā arī saturēt neatkarīgu trešo personu sagatavoto materiālu. Šādu saistīto tīmekļa vietņu 
īpašniekiem nav obligāti jābūt ar mums jebkādās, tostarp komerciālās vai cita veida attiecībās. Tieš-
saistes sistēmas saites uz trešās personas vietni esamība nav uzskatāma par ieteikumu vai cita veida 
apstiprinājumu no mūsu, mūsu Saistīto pušu vai Pakalpojumu sniedzēju puses attiecībā uz šādas tīmekļa 
vietnes saturu vai tās nodrošinātāju. Jebkurš trešo personu tīmekļa vietnēs izteiktais viedoklis vai ietei-
kums ir attiecīgā nodrošinātāja viedoklis vai ieteikums, un tas nav mūsu vai mūsu Saistīto pušu viedoklis 
vai ieteikums. Ne mēs, ne mūsu Saistītās puses neuzņemas nekādu atbildību par tādu tīmekļa vietņu 
saturu, kurām var piekļūt no Tiešsaistes sistēmas. 

23 LĪGUMA IZBEIGŠANA 

23.1 Jūs jebkurā brīdī varat pieprasīt atmaksāt naudas līdzekļus un izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to mums 
rakstveidā, ar noteikumu, ka jums nav atvērtu pozīciju un pret mums neizpildītu saistību. Mums ir 
tiesības jebkurā brīdī izbeigt sniegt jums mūsu pakalpojumus, brīdinot jūs par to rakstveidā. Līguma 
izbeigšana neietekmē iepriekš noslēgtus darījumus un neierobežo jebkuras uzkrātās vai neizpildītās 
tiesības un saistības no jūsu vai mūsu puses. 

23.2 Līguma izbeigšana neietekmē jūsu vai mūsu uzkrātās tiesības, tiesības uz kompensāciju, esošās 
saistības vai jebkādus citus līgumiskos noteikumus, attiecībā uz kuriem paredzēts, ka tie turpinās būt 
spēkā pēc Līguma izbeigšanas. 

23.3 Līguma izbeigšana neietekmē tādu darījumu pabeigšanu, kuri uzsākti pirms jūsu paziņojuma par 
izbeigšanu saņemšanas. 

23.4 Paziņojuma par līguma izbeigšanu termiņam beidzoties, mēs atcelsim visus neizpildītos uzdevumus un 
slēgsim visas atvērtās pozīcijas, kas jums varētu būt, saskaņā ar spēkā esošajām tirgus cenām (kuras 
noteiksim mēs). Turklāt jums būs jāmaksā jebkādas atlīdzības un maksas, kas būs radušās līdz Līgu-
ma izbeigšanas datumam, kā arī jāsedz jebkādi papildu izdevumi, kas mums (vai trešajai personai) 
radušies, izbeidzot šo Līgumu, kā arī jebkuri zaudējumi, kas radušies, lai slēgtu noslēgtos, bet neizpildī-
tos darījumus un norēķinātos par tiem, kā arī pārskaitītu jums atpakaļ jūsu līdzekļus. 
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24 PAZIŅOJUMI 

Ievērojot 6. punkta noteikumus, paziņojumus un citus saziņas materiālus var nosūtīt pa pastu vai e-pas-
tu uz adresi, kuru mēs vai jūs laiku pa laikam varam viens otram rakstiski paziņot. Visa minētajā veidā 
nosūtītā komunikācija tiks attiecīgi uzskatīta par nosūtītu un saņemtu brīdī, kad nosūtītājs ir nosūtījis 
iepriekš apmaksātu vēstuli vai saņēmis apstiprinājumu par e-pasta saņemšanu. 

25 SŪDZĪBAS 

Ja jums ir sūdzības par mūsu pakalpojumu kvalitāti saskaņā ar šo Līgumu, lūdzam, nekavējoties vērst-
ies ar sūdzību Atbilstības nodaļā + 44 (0) 2077264003 vai nosūtot ziņu uz e-pasta adresi compliance@
adrimal-markets.co.uk, kas izskatīs sūdzību pēc būtības, lai censtos to atrisināt. Ja jums ir strīds par darī-
jumiem, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas. Mums būs nepieciešama informācija par jūsu 
konta numuru (Tiešsaistes sistēmas reģistrācijas kods) un attiecīgā uzdevuma vai darījuma reģistrācijas 
numurs. Saskaņā ar FCA Noteikumiem mums ir pienākums nosūtīt jums galīgo rakstisko atbildi uz jūsu 
sūdzību astoņu nedēļu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Detalizēta informācija par mūsu iekšējo sūdzību 

Jūs varat iesniegt sūdzību tieši Finanšu pakalpojumu tiesībsarga dienestam. Ar Finanšu pakalpojumu 
tiesībsarga dienestu iespējams sazināties pa tālruni 0800 023 4567. Papildu informācija atrodama šā 
dienesta tīmekļa vietnē www.financial-ombudsman.org.uk/con-sumer/complaints.htm.

26 VISPĀRĪGI

26.1 Uz pakalpojumiem, kurus mēs jums sniedzam, attiecas visi piemērojamie likumi, noteikumi un citi 
noteikumi vai tirgus prakse, kura attiecas uz mums (kopā – „Piemērojamie normatīvie akti”). Rodot-
ies pretrunām starp Līguma noteikumiem un piemērojamo normatīvo aktu noteikumiem, noteicošie ir 
pēdējie. Mums nav pienākuma rīkoties vai atturēties no rīcības, ja tā rezultātā tiktu pārkāpti piemēro-
jamie normatīvie akti, un mēs varam rīkoties tā, kā uzskatām par nepieciešamu, lai tie tiktu ievēroti. 

26.2 Neizmantotās tiesības un neizpildītās saistības (jo sevišķi saistībā ar 15., 20., 26. un 27. pantu), kā arī 
darījumi paliek spēkā arī pēc Līguma izbeigšanas, un uz tiem turpinās attiekties tā noteikumi un konk-
rētie punkti, par kuriem esam vienojušies attiecībā uz minētajiem darījumiem, un līdz visu saistību 
pilnīgai izpildei. 

26.3 Tiesai vai kompetentas jurisdikcijas administratīvajai iestādei konstatējot, ka kāds no šā Līguma notei-
kumiem nav spēkā vai nav piemērojams, minētā noteikuma spēkā neesamība vai nepiemērojamība 
neietekmēs citus šā Līguma noteikumus, kas paliks pilnā spēkā. 

26.4 Ja mēs (pastāvīgi vai nē) neuzstājam uz stingru šā Līguma noteikumu ievērošanu, tas nav un netiks 
uzskatīts par atteikšanos no mūsu tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Tiesības un tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi, kas mums piešķirti saskaņā ar šo Līgumu, ir kumulatīvi, un to izmantošana vai 
atteikšanās no to daļējas izmantošanas neaizliedz un nekavē īstenot citas papildu tiesības un tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus. 

26.5 Puse nav tiesīga celt prasību, neatkarīgi no prasības veida, kura rodas no šā Līguma vai saistībā ar to, 
vai kura citādi pastāv starp pusēm, pēc vairāk nekā diviem gadiem pēc šādas prasības cēloņa at-
klāšanas. Par prasības atklāšanu ir jāpaziņo divu gadu laikā pēc Līguma izbeigšanas. 

26.6 1999. gada Saistību tiesību (Trešo personu tiesību) likums neattiecas uz šo Līgumu vai jebkādu 
vienošanos vai dokumentu, kas noslēgts saskaņā ar Līgumu, un tikai puses ar skaidri noteiktām tiesībām 
vai saistībām saskaņā ar šo Līgumu var piemērot šā Līguma noteikumu un gūt labumu no šā Līguma. 

26.7 Mūsu darbība ir apdrošināta saskaņā ar Finanšu pakalpojumu kompensācijas shēmu (turpmāk tekstā – 
„FSCS”). Ja mēs nespēsim izpildīt savas saistības attiecībā uz ieguldījumu uzņēmējdarbību, jums iesnied-
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zot pamatotu prasību, jums var būt tiesības pieprasīt kompensāciju no FSCS attiecībā uz ieguldījumiem, 
kurus mēs esam organizējuši vai veikuši jūsu labā. Tas ir atkarīgs no uzņēmējdarbības veida un prasības 
apstākļiem. Lielākā daļa ieguldījumu uzņēmējdarbības veidu ir apdrošināti 100% apmērā attiecībā uz 
pirmajām 50,000 britu mārciņu par personu. Detalizēta informācija ir pieejama pie mums vai no Finanšu 
pakalpojumu kompensācijas shēmas (adrese: 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 
7QU). Ņemiet vērā, ka šī shēma ir parasti pieejama privātajiem klientiem, kā arī dažiem profesionālajiem 
klientiem (saskaņā ar FCA Noteikumiem). 

27 PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA

27.1 Šim Līgumam ir piemērojami, un tas ir tulkojams saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem. Katra puse pieprasa 
neatsaucami ekskluzīvajai Anglijas tiesu jurisdikcijai izšķirt jebkuru prāvu, prasību vai citu tiesvedību, kas 
saistīta ar Līgumu (turpmāk tekstā – „Tiesvedība”). Nekas šajā Līgumā neliedz mums celt prasību pret 
jums jebkurā jurisdikcijā. 

27.2 Katra puse neatsaucami piekrīt atteikties no pretenzijām, kas tai jebkurā brīdī var būt attiecībā uz jebkā-
das tiesvedības, kas notiek Anglijas tiesās, vietas noteikšanu, un piekrīt neizvirzīt pretenzijas par to, ka 
minētā tiesvedība ir uzsākta neērtā vietā vai ka minētajai tiesai nav jurisdikcijas pār to. 

1. pielikums

KLIENTU NOVĒRTĒŠANA UN KATERGORIJAS

Lai nodrošinātu tiešsaistes tirdzniecības pakalpojumus klientiem, pirms pakalpojumu sniegšanas klientiem (vai 
potenciālajiem klientiem) mēs pieprasām no klienta pietiekamu informāciju, lai analizētu šā klienta apstākļus 
un gūtu pamatojumu uzskatīt, ka klientam ir nepieciešamās zināšanas un pieredze, lai saprastu riskus, kas 
saistīti ar mūsu piedāvātajiem tiešsaistes tirdzniecības pakalpojumiem.

Lai novērtētu klientu zināšanas un pieredzi attiecībā uz tiešsaistes tirdzniecību, mūsu iegūtajai informācijai ir 
jārada mums iespēja noskaidrot:

● tirdzniecības vai ieguldījumu pakalpojumu, darījumu un finanšu tirgu un produktu veidus, attiecībā 
uz kuriem klientam ir pieredze; 

● klienta tirdzniecības darījumu apjomu, veidu, biežumu un laikposmu, kurā tie tika veikti; un 

● klienta izglītības līmeni, profesiju vai, nepieciešamības gadījumā, iepriekšējo profesiju. 

Mums ir tiesības paļauties uz klientu sniegto informāciju, ja vien mums nav kļuvis zināms vai pamatoti būtu 
jākļūst zināmam, ka iesniegtā informācija ir novecojusi, nepareiza vai nepilnīga.

Mēs uzskatīsim jūs par privātu klientu, ja vien mēs jūs neinformēsim, ka jūs tiksiet klasificēts kā profesionāls 
klients vai tiesīga darījuma partneris. Mēs jebkurā brīdī varam mainīt jūsu kā klienta klasifikāciju, par to jūs 
informējot.

Turpmāk pielikumā ir iekļauts prasību saīsinātais saraksts attiecībā uz profesionālajiem klientiem un tiesīgajiem 
darījumu partneriem. Privātie klienti ir klienti, kas nav ne profesionālie klienti, ne tiesīgie darījumu partneri.

Šādas personas var tikt klasificētas kā profesionālie klienti:

● iestādes, kurām ir tiesības darboties finanšu tirgos vai kuru darbība ir regulēta (tostarp kredītiestādes, 
ieguldījumu sabiedrības, citas pilnvarotas vai regulētas finanšu iestādes, apdrošināšanas sabiedrības, 
kolektīvo ieguldījumu shēmas un šādu shēmu pārvaldības sabiedrības, pensiju fondi un pensiju fondu 
pārvaldības sabiedrības, preču un preču atvasināto instrumentu tirgotāji un citi institucionālie ieguldītā-
ji); 

● centrālās vai reģionālās valdības, valsts iestādes, kuras pārvalda valsts parādu, centrālās bankas, 
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starptautiskās un pārvalstiskās iestādes, piemēram, Pasaules Banka, SVF, ECP, EIB un citas tamlīdzīgas 
starptautiskas organizācijas; 

● liels uzņēmums, kas izpilda vismaz divus no šādiem kritērijiem: 

1. aktīvu kopsumma – vismaz 20 miljoni eiro; 

2. neto apgrozījums – vismaz 40 miljoni eiro; 

3. pašu kapitāls – vismaz 2 miljoni eiro. 

Klienti var izvēlēties tikt uzskatītiem par profesionāliem klientiem, ja tie atbilst noteiktiem kvantitatīviem un 
kvalitatīviem kritērijiem. Mēs nodrošināsim pilnīgu informāciju par tiem pēc pieprasījuma.

Kā tiesīgus darījumu partnerus var klasificēt šādas personas:

● organizācijas, kas ir pilnvarotas darboties/tiek regulētas kā ieguldījumu sabiedrības; 

● kredītiestādes; 

● apdrošināšanas sabiedrības; 

● PVKIU fonds vai tā pārvaldības sabiedrība; 

● pensiju fondi vai to pārvaldības sabiedrības; 

● citas EEZ pilnvarotas vai regulētas finanšu iestādes; 

● preču un preču atvasināto instrumentu tirgotāji; 

● valsts valdība vai tās atbilstošais birojs, tostarp valsts iestādes, kas nodarbojas ar valsts parād-
saistībām; 

● centrālās bankas; un 

● pārvalstiskās organizācijas. 

Kā minēts iepriekš, privāts klients var pieprasīt tā iekļaušanu profesionālā klienta kategorijā, ja klienta ieskatā 
tam ir pietiekama pieredze, zināšanas un kompetence pieņemt neatkarīgus investīciju lēmumus un atbilstoši 
novērtēt saistītos riskus.

Dažas tiesības, kas attiecas uz privātajiem klientiem (tostarp tiesības, kas rodas saistībā ar MiFID un tai pakārto-
tajiem tiesību aktiem) neattiecas uz profesionālajiem klientiem vai tiesīgiem darījumu partneriem.

Mēs paturam tiesības iekļaut klientu privāto klientu kategorijā, ja mūsuprāt attiecīgais klients nespēj pietiekami 
novērtēt un pārvaldīt riskus, kas saistīti ar konkrēto pakalpojumu vai darījumu.

Tiesīgs darījumu partneris var pieprasīt, lai tas tiktu uzskatīts kā klients, kuram piemēro plašāku regulatīvo 
aizsardzību (profesionālais klients vai privātais klients), kopumā vai attiecībā uz konkrētu darījumu.

Attiecīgā gadījumā mēs informēsim klientus par tiesībām, kuras viņi zaudēs, ja viņi tiks uzskatīti par profesionālu 
klientu vai tiesīgu darījumu partneri, un mēs esam tiesīgi viņiem pieprasīt rakstveidā apstiprināt, ka viņi apzinās 
šo tiesību zaudēšanai un piekrīt tai.

Mums nav pienākuma iekļaut klientu citā kategorijā.

2. pielikums

INFORMĀCIJA PAR RISKIEM
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LŪDZU, IZLASIET ŠAJĀ PIELIKUMĀ IEKĻAUTO INFORMĀCIJU, PIRMS LIETOSIET MŪSU PAKALPOJUMUS.

TIRDZNIECĪBA AR CENU STARPĪBU LĪGUMIEM (CFD) NAV PIEMĒROTA IKVIENAM, TĀ IR SAISTĪTA AR LIELU 
RISKU UN VAR RADĪT ZAUDĒJUMUS, KURU APMĒRS PĀRSNIEDZ JŪSU SĀKOTNĒJO IEGULDĪJUMU

Šā Pielikuma mērķis ir norādīt uz dažiem riskiem, kas ir saistīti ar CFD tirdzniecību.

Šajā Pielikumā nav paredzēts iekļaut visu risku, kas saistīti ar CFD tirdzniecību, pilnīgu un izsmeļošu aprakstu. 
Jums jāpieņem savs lēmums par mūsu pakalpojumu izmantošanu, balstoties uz to, ka jūs apmierina jums piee-
jamā informācija. Ja jūs neesat pārliecināts vai ja jūs nesaprotat šā Pielikuma saturu detalizēti, konsultējieties ar 
neatkarīgu finanšu konsultantu.

Pirms CFD tirdzniecības uzsākšanas jums ir jāapzinās ar to saistītie riski. Augstais aizņemto līdzekļu apmērs, kas 
saistīts ar šiem ieguldījumu veidiem, nozīmē to, ka to riska līmenis ir augstāks salīdzinājumā ar citiem finanšu 
produktiem. Tirdzniecības, kas balstās uz aizņemtiem līdzekļiem vai rezervi, rezultāti var būt gan jums nelabvēlī-
gi, radot nozīmīgus zaudējumus, gan nest ievērojamu peļņu.

Šāda veida ieguldījumu vēsturiskie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus. Jums ir jāatceras, ka jums būs 
personīgi jāsamaksā komisijas un nodokļu saistības. Admiral Markets UK Ltd neuzņemas nekādas saistības vai 
atbildību par nodokļiem, kurus jums var nākties maksāt par peļņu, kas gūta ar Tiešsaistes sistēmas starpniecī-
bu.

Uz Cenu starpībām balstīti darījumi ir saistīti ar augstu riska līmeni un nav piemēroti visiem investoriem. Aug-
stais aizņemto līdzekļu līmenis var izrādīties gan jums nelabvēlīgs, gan labvēlīgs. Tikai jūs esat atbildīgs par 
savu atvērto pozīciju uzraudzīšanu, turklāt tas būtu jādara ļoti rūpīgi.

Pirms tirdzniecības uzsākšanas jums būtu rūpīgi jāizvērtē savi ieguldīšanas mērķi, finanšu pieredze un riska 
apetīte. Ja jūs vispār neesat pārliecināts par mūsu piedāvāto produktu piemērotību jums, lūdzu, konsultējie-
ties ar neatkarīgu finanšu konsultantu. Augsts ienesīgums vienmēr būs saistīts ar lielu risku. Jebkurš tirgus vai 
tirdzniecības spekulācijas veids, kas varētu būt neierasti ienesīgs, rada lielu risku kapitālam. Riska darījumos 
būtu jāizvieto tikai brīvie līdzekļi, un ja jūs neesat spējīgs segt tirdzniecības zaudējumus, CFD tirdzniecība nav 
jums piemērota.

Mēs iesakām VISIEM KLIENTIEM iepazīties ar galvenajiem CFD noteikumiem, Rezerves prasībām, tirdzniecības in-
strumentiem, mūsu tirdzniecības platformām un finanšu tirgiem, izmantojot priekšrocības, kas pieejamas mūsu 
bezmaksas LIETOŠANAS un NO RISKA BRĪVAJĀ Demonstrācijas kontā (turpmāk tekstā – „Demo konts”).

Lūdzu, skatīt detalizētu informāciju mūsu tīmekļa vietnē www.admiral.lv.

1.  Vispārīga informācija par CFD (cenu starpības līgumiem)

CFD ir sarežģīti finanšu produkti, kurus parasti izbeidz tikai tad, kad klients izvēlas slēgt esošu atvērto pozīciju, 
un tādēļ parasti šiem līgumiem nav noteikta beigu termiņa. (Tas var mainīties atkarībā no pamatā esošā aktīva 
klases vai produkta noteikumiem).

CFD var pielīdzināt standartizētiem nākotnes līgumiem, kurus slēdz attiecībā uz konkrētām ārvalsts valūtām, in-
deksiem, dārgmetāliem, naftu, precēm vai finanšu instrumentiem. Tomēr atšķirībā no citiem nākotnes līgumiem 
par CFD līgumiem var norēķināties tikai skaidrā naudā. CFD var radīt iespējamas nākotnes saistības, un jums 
būtu jāapzinās šo saistību sekas, kas aprakstītas turpmāk. Visi mūsu CFD līgumi ir sintētiski līgumi. Tas nozīmē, 
ka klientiem nav nekādu tiesību uz to pamatā esošajiem instrumentiem vai lietu tiesībām, kas ir saistītas ar 
minētajiem instrumentiem, lietām vai tiesībām, ja vien tas nav konkrēti norādīts CFD līgumā. Minētais iekļauj 
tiesības uz jebkādām pamatā esošām atsauces akcijām vai saistītajām balsstiesībām.

2.  Ārvalstu tirgi

CFD tirdzniecība ārvalstu tirgos ir saistīta ar atšķirīgiem riskiem salīdzinājumā ar riskiem klienta vietējā tirgū. 
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Dažos gadījumos riski būs lielāki. Peļņas vai zaudējumu gūšanas/rašanās iespējamību darījumos, kas saistī-
ti ar ārvalstu tirgiem, noteiks ārvalstu valūtas kursu svārstības. Šādi lielāki riski iekļauj riskus, kas saistīti ar 
politiskām vai politiski ekonomiskām izmaiņām ārvalstu jurisdikcijā, kas var būtiski un pastāvīgi mainīt ārvalstu 
valūtas nosacījumus, noteikumus, tirdzniecību vai cenu.

3.  Riska samazināšanas uzdevumi vai stratēģijas

Ne vienmēr būs iespējams izpildīt tādus uzdevumus, kuru mērķis ir ierobežot zaudējumus, (piemēram, 
„Zaudējumu palielināšanās pārtraukšana” vai „Pārtraukt ierobežojumus” uzdevumi), jo tirgus apstākļu vai teh-
noloģisko ierobežojumu dēļ to izpilde varētu nebūt iespējama vai nu par pieprasīto cenu, vai vispār. Ja klients 
tirdzniecībā izmanto šādus uzdevumus vai stratēģijas, viņš uzņemas šo risku.

4.  Aizņemtie līdzekļi

CFD raksturīga augsta riska pakāpe. Aizņēmumu un saistību princips, uz kuru balstās CFD tirdzniecība, nozīmē, 
ka jums ir jānogulda tikai neliels depozīts (Rezerve), lai uzsāktu tirdzniecību ar mums, taču no šā nelielā depozī-
ta var rasties lieli zaudējumi vai liela peļņa. Darījumi ar ļoti lielu aizņemto līdzekļu apmēru ir saistīti ar būtiskām 
vērtības izmaiņām, kas rodas no relatīvi nelielām izmaiņām pamatā esošā instrumenta vai lietas vērtības vai 
apjomā, kas ir CFD cenas pamatā.

5.  Iespējamo saistību darījumi

CFD ir darījumi, kas saistīti ar aizņemto līdzekļu vai rezerves izmantošanu, un kuru nolūkam jums ir jāveic 
vairāki maksājumi par līguma vērtību, nevis jāsamaksā visa līguma vērtība uzreiz. Jūs varat pilnībā zaudēt pie 
mums noguldīto Rezervi, lai izveidotu vai uzturētu pozīciju. Jūsu atvērtās pozīcijas tiek pastāvīgi pārvērtētas 
– ik darba dienu, un jūsu peļņa vai zaudējumi tiek nekavējoties atspoguļoti jūsu kontā, taču jums var rasties 
zaudējumi, ja savu atvērto pozīciju uzturēšanai jums nāktos samaksāt būtisku papildu Rezerves summu īsā 
laikposmā.

Mums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Rezerves apmērus un/vai nosacītās tirdzniecības prasības (tostarp nedēļas 
nogalēs/svētku dienās vai ārkārtas tirgus apstākļos), kas var noteikt izmaiņas arī Rezerves apmērā, kuru jums 
ir pienākums uzturēt. Ja jūs savā kontā visu laiku neuzturēsiet pietiekamu Rezervi un/vai neieskaitīsiet kontā 
papildu līdzekļus noteiktajā termiņā, jūsu atvērtās pozīcijas var tikt slēgtas ar zaudējumiem, un jums būs jāsedz 
iztrūkstošā summa.

6.  Ārpusbiržas (OTC) darījumi

Veicot CFD tirdzniecību, jūs neveicat tirdzniecību regulētā tirgū vai biržā. Jūs noslēgsiet līgumu tieši ar mums 
attiecībā uz pamatā esošo finanšu instrumentu vai lietu, kas ir CFD cenas pamatā. Visas atklātās pozīcijas pie 
mums ir jānoslēdz ar mums, un tās nevar tikt slēgtas ar citu personu. Jums varētu nebūt iespēja slēgt pozīciju 
par cenu, kas jūs apmierina, vai slēgt pozīciju vispār (piemēram, ja mums radīsies tehniskas problēmas ar mūsu 
Tiešsaistes sistēmu un tā nebūs pieejama vai ja mēs kļūsim maksātnespējīgi).

Tirdzniecība ar ārpusbiržas finanšu instrumentiem ir saistīta ar lielāku risku nekā tirdzniecība regulētā tirgū, 
ņemot vērā, ka nav pieejams tirgus jūsu atvērto pozīciju noslēgšanai, jo cenas un citus nosacījumiem nosakām 
mēs, ievērojot juridiskās un regulatīvās prasības. OTC darījumi var palielināt likviditātes risku un radīt citus 
būtiskus riskus: var nebūt iespējams, piemēram, novērtēt pozīciju, kas izriet no OTC darījuma, vērtību, vai 
noteikt riska pakāpi. Mums nav jānosauc arī solītās cenas un piedāvātās cenas, un pat tad, kad tās ir jānosauc, 
mums varētu sagādāt grūtības noteikt taisnīgu cenu, jo īpaši, ja attiecīgā birža vai tirgus pamatā esošajam aktī-
vam ir slēgts vai apturēts. Arī jūs esat pakļauts riskam gadījumā, ja mēs nespēsim pildīt savas saistības; taču, ja 
tas notiktu, kas ir maz ticams, mēs esam Finanšu pakalpojumu kompensācijas shēmas (FSCS) dalībnieki: http://
www.fscs.org.uk.

7.  Cenas

Tiešsaistes sistēmā publicētās cenas var neatspoguļot cenas plašākā tirgū. Mēs izvēlēsimies mūsuprāt atbil-
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stošas cenas, lai noteiktu rezerves prasības apmēru un lai periodiski saskaņotu pozīcijas jūsu kontā ar tirgus 
cenām, kā arī lai slēgtu šādas pozīcijas. Kaut arī mēs sagaidām, ka šīs cenas pamatoti atbildīs cenām, kas ir 
pieejamas, t.s., starpbanku tirgū vai jebkurā atbilstošā tirdzniecības vietā vai citā finanšu tirgū (turpmāk tekstā – 
„Bāzes tirgus”), mūsu izmantotās cenas var atšķirties no cenām, kas pieejamas bankām un citiem dalībniekiem 
Bāzes tirgū. Attiecīgi mums ir rīcības brīvība, nosakot Rezerves prasību apmēru un tās iekasēšanu no jums. Tā kā 
CFD ir daļēji saistīts ar pamatā esošo aktīvu (un Bāzes tirgu), jums būtu jāpārliecinās, ka jūs apzināties riskus, kas 
saistīti ar pamatā esošajiem aktīviem, tostarp valūtas kursa svārstības, nepastāvību un „gapping” (pēkšņa cenas 
maiņa, kuru var noteikt daudzi faktori, tostarp, bet ne tikai – ekonomiskie notikumi, tirgus paziņojumi un periodi, 
kuros tirdzniecība ar pamatā esošajiem aktīviem nenotiek).

Zaudējumu palielināšanās pārtraukšanas („stop-loss”) uzdevuma izpilde netiek garantēta un neaizsargā jūs 
pret šo risku, jo tas nav tūlītēji izpildāms uzdevums un rada pamatu pozīcijas slēgšanai par tuvāko pieejamo 
cenu.

8.  Pozīciju uzraudzīšana

Jūsu pienākums ir nepārtraukti uzraudzīt savas atvērtās pozīcijas, un jums vienmēr jābūt iespējai to darīt. Lai arī 
mēs mēģināsim slēgt pozīcijas, tiklīdz būs izlietota visa jūsu Rezerves summa, mēs nevaram garantēt to, ka tas 
būs iespējams, un tāpēc jūs uzņematies atbildību par visām iztrūkstošajām summām, kas jums varētu rasties.

Šo Pielikumu ir ieteicams lasīt kopā ar darījumu noteikumiem, kuru daļa tas ir, kā arī ar jebkuru citu doku-
mentu, kas ir ievietots vai ir citādi pieejams mūsu Tiešsaistes sistēmā.

9.  Neparedzēts notikums un Nedēļas nogales risks

Dažādas situācijas, notikumi, darbības apturēšana, neparedzēti pārtraukumi tirdzniecības stundās vai notikumi, 
kas var rasties nedēļas nogales/svētku dienas (AK vai kādā citā valstī) laikā, kad tirgus parasti ir slēgts tirdzniecī-
bai, var novest pie tā, ka tirgus/pamatā esošo aktīvu klases tirdzniecība pēc tirdzniecības atsākšanas notiks par 
būtiski atšķirīgu cenu/apjomiem salīdzinājumā ar cenu/apjomiem, par kuru/kādā iepriekšējā darba/tirdzniecības 
dienā notika tirdzniecība. Jūs nevarēsiet izmantot Tiešsaistes sistēmu, lai ievietotu vai mainītu uzdevumus, laikā, 
kad tirgi parasti ir slēgti. Pastāv būtisks risks, ka „zaudējumu palielināšanās pārtraukšanas” uzdevumi, kuru 
mērķis ir aizsargāt minētajā laikā atvērtās pozīcijas, tiks izpildīti par cenām, kas ir būtiski neizdevīgākas nekā 
norādītās cenas. Attiecīgi jūs uzņematies šo risku, un jums būs pienākums segt radušos iztrūkumu.

10. Elektroniskā tirdzniecība

Tirdzniecības ar OTC līgumiem ar Tiešsaistes sistēmas starpniecību var atšķirties no citām elektroniskās 
tirdzniecības sistēmām, kā arī tirdzniecības tradicionālajā vai brīvajā tirgū. Jums būs jārēķinās ar riskiem, kas 
saistīti ar elektroniskās tirdzniecības sistēmu, kas iekļauj datortehnikas bojājumus, programmatūras un sistēmu 
dīkstāvi attiecībā uz Tiešsaistes sistēmu, jūsu sistēmām un komunikāciju infrastruktūru (piemēram, internetu), 
kas nodrošina Tiešsaistes sistēmas savienojumu ar jums.

11. Tirdzniecības apturēšanas gadījumi

Zināmos apstākļos var būt sarežģīti vai pat neiespējami likvidēt pozīciju, piemēram, notiekot straujām cenu 
svārstībām, kad pamatā esošo aktīvu cenas palielinās vai samazinās tirdzniecības sesijas laikā tādā mērā, ka 
tirdzniecība ar pamatā esošajiem aktīviem tiek ierobežota vai pārtraukta. Ja tas notiks, jūs uzņemsieties jebkādu 
saistīto risku, un jums būs pienākums segt radušos iztrūkumu. Jums ir arī jāapzinās, ka zināmos apstākļos mums 
var nākties slēgt pozīcijas regulatīvu vai biržas norādījumu dēļ, un attiecīgi mēs neuzņemamies atbildību par 
jebkādiem zaudējumiem, kas jums varētu rasties.

12. Komisijas

Pirms jūs uzsāksiet tirdzniecību, iesakām iepazīties ar detalizētu informāciju par visām komisijas maksām un 
citiem maksājumiem, kurus jums nāksies veikt un kuri ir norādīti maksu sarakstā, kas pieejams Tiešsaistes 
sistēmā.
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13. Maksātnespēja

Ja jūs kļūsiet maksātnespējīgs vai bankrotēsiet, vai nespēsiet izpildīt savas saistības pret mums, mums nāksies 
likvidēt vai slēgt jūsu pozīcijas bez jūsu piekrišanas. Mūsu maksātnespējas gadījumā pastāv iespēja, ka jūs 
neatgūsiet naudas līdzekļus, kurus jūs turat pie mums.

14. Saziņa

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas rodas sakarā ar novēlotu savstarpē-
ju paziņojumu saņemšanu vai nesaņemšanu.

15. Konsultācijas

Mēs nesniedzam konsultācijas par ieguldījumiem, mēs sniedzam tikai uzdevumu izpildes pakalpojumu. Lai arī 
mēs varam veikt vispārīgus tirgus apskatus, šādi novērtējumi nav uzskatāmi par individuālajām ieguldījumu kon-
sultācijām, un tajos nav ņemti vērā jūsu individuālie apstākļi. Tikai jūs pieņemat visus lēmumus par tirdzniecību.

Mēs novērtējam jūsu atbilstību CFD tirdzniecībai, pamatojoties uz jūsu sniegto informāciju par jūsu 
tirdzniecības pieredzi un jūsu finanšu aktīviem un peļņu. Mēs jūsu labā neuzraugām to, vai informācija, kuru 
jūsu sniedzāt savā pienācīgi aizpildītajā iesnieguma veidlapā vai citādi, ir patiesa, un vai jūsu finanšu situācijā 
nav notikušas izmaiņas. Jūs uzņematies pilnīgu atbildību par aktualizētas attiecīgās informācijas esamību mūsu 
rīcībā, kas var ietekmēt mūsu novērtējumu par CFD tirdzniecības piemērotību jums.

16. Korporatīvās darbības: Akciju CFD

Lūdzu, ņemiet vērā, ka korporatīvo darbību laikā, jūsu stāvoklis varētu pasliktināties salīdzinājumā ar gadīju-
mu, ja jums piederētu instrumenta pamatā esošais instruments, jo mums var nākties veikt izmaiņas, reaģējot 
uz situāciju, un tās varētu stāties spēkā agrākā termiņā, nekā noteikts saskaņā ar korporatīvo darbībā. Attiecīgi 
laikposms, kurā jums būs jāpieņem lēmumus, varētu būt būtiski īsāks; turklāt pieejamās iespējas varētu būt 
ierobežojošākas/neizdevīgākas; un var notikt arī tā, ka jūs nevarēsiet noslēgt savu pozīciju. Ņemot vērā to, ka 
korporatīvās darbības nereti var tikt izziņotas ļoti īsā laikposmā, jums varētu nepaspēt slēgt pozīcijas, lai izvairī-
tos no nelabvēlīgajām sekām, un attiecīgi jums varētu nākties sagādāt līdzekļus rezerves nodrošināšanai ļoti īsā 
laikposmā. 

17. Dividendes un dividenžu korekcijas par CFD

„Dividenžu korekcija” ir korekcija, kas tiek veikta pēc datuma, kurā izmaksājamas dividendes par akcijām 
(ieskaitot īpašo dividenžu izmaksas dienas) attiecīgo akciju tirgū. Garo pozīciju gadījumā dividenžu korek-
cijas apmērs tiks ieskaitīts jūsu kontā. Īso pozīciju gadījumā dividenžu korekcijas apmērs tiks atskaitīts no 
jūsu konta.

A. Kā dividendes ietekmē ar indeksiem vai akcijām saistītas pozīcijas?

Iestājoties pamatā esošo akciju dividenžu izmaksas datumam (t.i., kad akcionāriem tiek izmaksātas div-
idendes), mēs veicam naudas korekciju jūsu kontā, lai tirgū notiekošais cenas samazinājums attiecīgajai 
akcijai vai indeksam neietekmētu jūsu pozīciju. Ja jums ir garā pozīcija, nauda tiks ieskaitīta jūsu kontā, bet, 
ja jums ir īsā pozīcija, nauda tiks atskaitīta no jūsu konta.

B. Kas notiek, iestājoties akcijas vai indeksa dividenžu izmaksas datumam?

Kad par akciju tiek izmaksātas dividendes, tās cena parasti samazinās par dividenžu apmēru. Tā kā akciju 
indeksu veido vairāku uzņēmumu akciju dati, akciju vērtības kritums radīs arī indeksu vērtības kritumu.

C. Kāpēc mēs veicam šo korekciju?

Akcijas vai indeksa cenas samazināšanās pēc dividenžu izmaksas datuma ietekmē jūsu pašreizējo peļņu vai 
zaudējumus (PZ). Ja jums ir garā pozīcija, tas nozīmē, ka jūs zaudējat iespējamo peļņu. Ja jums ir īsā pozīcija, 
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tas nozīmē, ka jūsu peļņa ir lielāka, nekā tai vajadzētu būt.

Ņemot vērā, ka cenas samazināšanās ir paredzama tirgus kustība, mums ir jāveic korekcijas, lai izslēgto šā-
das samazināšanās ietekmi un jūsu peļņu vai zaudējumiem.

Dividenžu apmērs ir atkarīgs no attiecīgā uzņēmuma vai indeksa.


