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Aizsardzība pret negatīvu atlikumu kontā 

Šī politika paredz aizsardzību līdz 50 000 Jūsu bāzes valūtas, un tā ir pieejama tikai Admiral 

Markets tirdzniecības kontam. 

 
Admiral Markets UK Ltd iesaka vienmēr uzturēt konta atlikumu atbilstošā apmērā un neizmantot 
„rezerves/starpību seguma” vai „aizsardzība pret negatīvu atlikumu kontā” metodes riska 
pārvaldības nolūkā. 

 
Šīs politikas noteikumi nav piemērojami: 

 

• nepārvaramas varas gadījumā; 

• kad tirgus apstākļi vai svārstīgums nav normāli; 

• ja sabiedrība, vadoties tikai pēc saviem ieskatiem, ir noteikusi, ka negatīvais atlikums nav 
saistīts ar klienta tirdzniecības darbībām (piemēram, ja negatīvais atlikums radies 
sabiedrības maksu vai izmaksu rezultātā); 

 ja negatīvais atlikums ir radies vai ir tieši vai netieši saistīts ar to, ka klients nav ievērojis 

sabiedrības noteikumus, vai ir saistīts ar tirgus noteikumu pārkāpumu, tostarp, bet ne 

tikai – Apvienotās Karalistes, klienta izcelsmes valsts, klienta rezidences valsts vai EEZ 

valsts likumu pārkāpumu; 

 ja klienta kategorija ir – tiesīgs darījumu partneris; 

 ja klienta attiecības ar sabiedrību notiek, pamatojoties uz sabiedrības nodrošināto 

kredīta vai prēmijas vienošanos; 

 kad mēs, vadoties tikai pēc saviem ieskatiem, esam Jūs informējuši, ka Jūs tiekat 

izslēgts no šīs aizsardzības; 

 notiekot turpmāk minētajam: ir notikusi platformu kļūda vai tās nedarbojas (nedarbojas 

tirdzniecības programmatūras rīki, mobilās aplikācijas (WebTrader), vai ir notikusi tāda 

kavēšanās platformas dēļ, ko mēs nespējam kontrolēt, ja tiek veikti darījumi ar robotu, 

„ekspertu-konsultantu” jeb (ārējo) tirdzniecības signālu sniedzēju starpniecību, ja kļūda 

notikusi starpniecības brokera vai norēķinu aģenta darbības, bezdarbības vai nolaidības 

dēļ, izņemot apmērā, ko radījusi nolaidība, krāpšana vai apzināta pienākumu neizpilde no 

mūsu puses. 

 
Atruna par tulkojumiem 

Admiral Markets UK Ltd tīmekļa vietnē tiek izmantoti dažādi tulkošanas rīki, lai tulkotu minētās vietnes lapas 
izmantošanai citās valstīs. Tulkošanas rīku tulkojums ļaus Jums apjaust oriģinālā teksta vispārīgo 
saturu, taču ne vienmēr tiks nodrošināts pareizs tulkojums. Oficiālais teksts ir teksts angļu valodā 
Admiral Markets UK Ltd tīmekļa vietnē www.admiralmarkets.co.uk. Jebkuras tulkojuma neatbilstības vai 
atšķirības nav saistošas, un tām nav juridiska spēka atbilstības vai piespiedu izpildes nolūkam. Rodoties 
jautājumiem par tīmekļa vietnē tulkotās informācijas pareizību, lūdzu, izlasiet tīmekļa vietnes oficiālo tekstu 
angļu valodā. Admiral Markets UK Ltd neuzņemas atbildību par tulkojumu pareizību. Ņemot vērā 
valodu sarežģītību, kā arī to, ka atsevišķus vārdus un frāzes iespējams tulkot un interpretēt atšķirīgi, 
tulkojumiem raksturīgi trūkumi. Tāpēc Admiral Markets UK Ltd iesaka novērtēt un pārbaudīt ar minēto 
tulkošanas pakalpojumu iegūto tulkojumu un neuzņemas atbildību par to pareizību. 
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