
                                                                                                                             
                                                                                                         

 

ADMIRAL 
AVERTISMENT 

 

Această declarație de declinare a responsabilității furnizează informații suplimentare privind toate 
analizele, estimările, prognozele, 
continuare "Publicație") publicate pe site
lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelo

1. Publicațiile sunt publicate numai în scopuri informative și nu pot fi interpretate în nici un fel ca 
sfaturi sau recomandări de investi

 
2. Orice decizie de investiție este luată 

pentru nicio pierdere sau daună rezultată în urma unei astfel de decizii, indifer
nu bazată pe Publicație.  

 
3. Fiecare dintre Publicații este pregătită de un analist (

Markets pe baza estimărilor personale a
 
4. Pentru a se asigura că interesele clien

afectată, Admiral Markets a stabilit proceduri interne relevante pentru prevenirea 
conflictelor de interese.  

 
5. În timp ce depune eforturi rezonabile pentru a se asigu

și că toate informațiile sunt prezentate într
completă cu putință, Admiral Markets nu garantează exactitatea sau com
informațiilor cuprinse în Publica
din trecut nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

 
6. Conținutul Publicației nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau 

partea Admiral Markets cu privire la faptul 
sau că pierderile legate de aceasta pot fi sau vor fi limitate.

 
7. Orice fel de performanță anterioară sau modelată a instrum

Publicației nu trebuie interpretată ca o promisiune, garan
a Admiral Markets cu privire la
poate crește și scădea, iar men
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ADMIRAL MARKETS UK LTD 
AVERTISMENT DE RISC ANALIZE 

ție de declinare a responsabilității furnizează informații suplimentare privind toate 
analizele, estimările, prognozele, previziunile sau alte evaluări sau informații similare (denumită în 

ție") publicate pe site-ul Admiral Markets UK Ltd ("Admiral Markets"). Înainte de a 
ție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelo

țiile sunt publicate numai în scopuri informative și nu pot fi interpretate în nici un fel ca 
sfaturi sau recomandări de investiții. 

ție este luată doar de client, în timp ce Admiral Markets nu răspunde
nicio pierdere sau daună rezultată în urma unei astfel de decizii, indifer

ții este pregătită de un analist (denumit în continuare "A
baza estimărilor personale ale Autorului.  

Pentru a se asigura că interesele clienților vor fi protejate și că obiectivitatea Publica
afectată, Admiral Markets a stabilit proceduri interne relevante pentru prevenirea 

rezonabile pentru a se asigura că toate sursele Publica
țiile sunt prezentate într-o manieră cât mai inteligibilă, utilă, precisă 

, Admiral Markets nu garantează exactitatea sau com
ublicație. Cifrele prezentate se referă la faptul că orice performanță 

din trecut nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. 

ției nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare expresă 
cu privire la faptul că clientul va profita de strategiile cuprinse în

sau că pierderile legate de aceasta pot fi sau vor fi limitate.  

ță anterioară sau modelată a instrumentelor financiare indicate în cadrul 
nu trebuie interpretată ca o promisiune, garanție sau implicare expresă sau implicită 

cu privire la orice performanță viitoare. Valoarea instrumentului financiar 
menținerea valorii activului nu este garantată. 
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ție de declinare a responsabilității furnizează informații suplimentare privind toate 
ții similare (denumită în 

ul Admiral Markets UK Ltd ("Admiral Markets"). Înainte de a 
ție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte: 

țiile sunt publicate numai în scopuri informative și nu pot fi interpretate în nici un fel ca 

timp ce Admiral Markets nu răspunde 
nicio pierdere sau daună rezultată în urma unei astfel de decizii, indiferent dacă este sau 

denumit în continuare "Autor") al Admiral 

că obiectivitatea Publicației nu va fi 
afectată, Admiral Markets a stabilit proceduri interne relevante pentru prevenirea și gestionarea 

ublicației sunt fiabile 
, utilă, precisă și 

, Admiral Markets nu garantează exactitatea sau completitudinea 
ție. Cifrele prezentate se referă la faptul că orice performanță 

implicare expresă din 
cuprinse în aceasta 

financiare indicate în cadrul 
ție sau implicare expresă sau implicită 

ță viitoare. Valoarea instrumentului financiar 



                                                                                                                             
                                                                                                         

 

8. Proiecțiile incluse în Publicații pot fi supuse taxelor, impozitelor sau altor taxe suplim
funcție de obiectul Publicației. Lista de prețuri aplicabilă serviciilor oferite de Admiral Markets 
este disponibilă publicului pe site

 

Avertisment de risc: Tranzacționarea Forex și CFDs implică un nivel ridicat de risc, din cauza naturii sale 
speculative și poate duce la pierderi, precum și la profituri. Înainte de a participa la astfel
tranzacționare, puteți solicita, de asemenea, sfaturi de la un consultant financiar independent pentru a vă 
asigura că înțelegeți riscurile implicate. Citiți mai multe pe: 
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ții pot fi supuse taxelor, impozitelor sau altor taxe suplim
ției. Lista de prețuri aplicabilă serviciilor oferite de Admiral Markets 

disponibilă publicului pe site-ul Admiral Markets.  

ționarea Forex și CFDs implică un nivel ridicat de risc, din cauza naturii sale 
și poate duce la pierderi, precum și la profituri. Înainte de a participa la astfel

ționare, puteți solicita, de asemenea, sfaturi de la un consultant financiar independent pentru a vă 
țelegeți riscurile implicate. Citiți mai multe pe: https://admiralmarkets.ro/risk
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ții pot fi supuse taxelor, impozitelor sau altor taxe suplimentare, în 
ției. Lista de prețuri aplicabilă serviciilor oferite de Admiral Markets 

ționarea Forex și CFDs implică un nivel ridicat de risc, din cauza naturii sale 
și poate duce la pierderi, precum și la profituri. Înainte de a participa la astfel de activități de 

ționare, puteți solicita, de asemenea, sfaturi de la un consultant financiar independent pentru a vă 
https://admiralmarkets.ro/risk-disclosure. 


