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W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską i polską wersją, 

wersja angielska jest przeważająca. 

Polityka Ochrona przed Ujemnym Saldem na Rachunku 

Admiral.Markets 

Systemy transakcyjne Admiral Markets UK Ltd zostały stworzone z pewnymi 

zabezpieczeniami, które mają pomóc Klientom w zapobieganiu wystąpieniu ujemnego 

salda na rachunku podczas handlu w normalnych warunkach rynkowych, na przykład 

Poziom Stop Out. 

Ponadto, zgodnie z powszechną praktyką, wszyscy Klienci mogą i powinni ustawić 

indywidualne poziomy dla zarządzania ryzykiem, które to pozwala ograniczyć straty i 

zmaksymalizować zyski. 

Przykładowo, zaleca się, aby indywidualne zlecenie Stop Loss zostało ustawione tak, aby 

brało pod uwagę wartość dźwigni użytej do otwarcia pozycji, saldo rachunku i określoną 

wielkość pozycji. Podsumowując, Zarządzanie Ryzykiem jest bardzo ważnym aspektem 

podczas inwestowania w instrumenty lewarowane. 

Istnieją jednak przypadki, w których wspomniane zabezpieczenia mogą nie zadziałać. 

Może to być luka cenowa (na przykład różnica cen między zamknięciem rynku przed 

weekendem, a otwarciem po weekendzie), przez którą może dojść do wystąpienia 

ujemnego salda na rachunku. Jeśli Klient spotkał się z wystąpieniem ujemnego salda na 

rachunku poprzez aktywność inwestycyjną, powinien poinformować o tym fakcie Dział 

Techniczny firmy. 

Firma przeanalizuje zawiadomienie i według własnego uznania może zasilić rachunek 

Klienta kwotą w wysokości ujemnego salda, w przypadku jeśli ujemne saldo powstało w 

związku z normalną aktywnością inwestycyjną zgodnie z tą Polityką. 

Polityka ta pomaga w ochronie Klientów detalicznych Admiral Markets UK Ltd przed 

wystąpieniem Ujemnego Salda na rachunkach inwestycyjnych. 

Kwota zasilenia jest ustalana poprzez zsumowanie wszystkich ujemnych sald (tych, 

które wystąpiły w ciągu 24 godzin) na rachunkach Admiral.Markets posiadanych przez 

Klienta w Admiral Markets UK Ltd podczas normalnej aktywności inwestycyjnej. Admiral 

Markets UK Ltd według własnego uznania zasili rachunek Klienta do wysokości 

ujemnego salda, maksymalnie do kwoty 50,000 £ (lub ekwiwalentu w walucie rachunku 

inwestycyjnego). 
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Polityka ta jest dostępna wyłącznie dla rachunku transakcyjnego Admiral.Markets i tylko 

dla Klientów detalicznych. 

Admiral Markets UK Ltd zaleca utrzymywanie odpowiedniego poziomu depozytu 

zabezpieczającego na rachunku transakcyjnym przez cały czas i niekorzystanie z 

wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call), poziomu Stop Out 

lub Polityki Ochrony przed Ujemnym Saldem na Rachunku Admiral.Markets jako 

metody zarządzania ryzykiem.  

 
Postanowienia niniejszej polityki nie obowiązują: 

• w przypadku zdarzenia Siły Wyższej1; 

• w nietypowych warunkach rynkowych lub zmienności rynkowej; 

• jeśli spółka ustali, zgodnie ze swoim wyłącznym i bezwzględnym uznaniem, że 

saldo ujemne nie ma związku z działalnością handlową klienta (np. jeśli debet 

jest związany z opłatą lub obciążeniami spółki); 

• jeśli saldo ujemne jest związane z naruszeniem przez klientów, bezpośrednio lub 

pośrednio, jakichkolwiek postanowień warunków spółki lub zasad rynku, w tym 

lecz nie wyłącznie prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii, w kraju 

pochodzenia klienta, w kraju zamieszkania klienta lub w dowolnym kraju EOG, 

lub wynika z takiego naruszenia; 

• jeśli klient jest sklasyfikowany jako Uprawniony Kontrahent; 

• jeśli klient prowadzi transakcje ze spółką w ramach kredytu lub premii 

oferowanej przez spółkę; 

• jeśli my, zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem, powiadomimy Państwa o 

wyłączeniu z tej ochrony; 

• w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia powstałego wskutek: błędu 

lub awarii działania Platform (narzędzi oprogramowania transakcyjnego, 

aplikacji mobilnych, WebTrader) lub opóźnienia spowodowanego przez 

Platformy, jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza naszą kontrolą, 

prowadzenia transakcji za pośrednictwem robotów, „Expert Advisors" lub 

                                                      

1
 Zdarzenie Siły Wyższej jest definiowane jako jakiekolwiek zdarzenie związane z Bogiem, wojną, 

terroryzmem, wandalizmem, rozruchami, katastrofami przemysłowymi, jakiekolwiek Wyjątkowe 

Wydarzenia Rynkowe oraz ustawy lub regulacje jakiegokolwiek organu rządowego lub 

naczelnego organu krajowego lub władz, które w opinii Firmy uniemożliwiają stabilne 

funkcjonowanie rynku w odniesieniu do Zleceń Klienta. 
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(zewnętrznych) dostawców sygnału, działania, zaniechania lub zaniedbania 

jakiegokolwiek maklera lub agenta rozrachunkowego, z wyjątkiem zakresu 

spowodowanego przez nasze zaniedbanie, oszustwo lub świadome uchybienie. 


