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VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII CU ATENȚIE. S-AU STABILIT TERMENII ȘI CONDIȚIILE
PRIN CARE VĂ FURNIZĂM SERVICII ȘI CARE CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE TERMENII ȘI CONDIȚIILE APLICABILE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ, DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC.
PRIN COMPLETAREA ȘI TRIMITEREA FORMULARULUI DE DESCHIDERE A CONTULUI, VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL SĂ RESPECTAȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII. PRIN URMARE, PUTEȚI SOLICITA CONSILIERE JURIDICĂ
ÎNAINTE DE A TRECE MAI DEPARTE. DE ASEMENEA, SUNTEȚI DE ACORD ȘI VĂ ANGAJAȚI CĂ NU VEȚI CONTESTA VALIDITATEA ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII, PE BAZA FAPTULUI CĂ AȚI ÎNCHEIAT UN ACORD ELECTRONIC CU FIRMA NOASTRĂ.
ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZAȚI SERVICIILE NOASTRE, ÎN NUMELE UNEI TERȚE PĂRȚI, INCLUSIV A ANGAJATORULUI DVS., DUMNEAVOASTRĂ REPREZENTAȚI ȘI GARANTAȚI CĂ SUNTEȚI AUTORIZAT DE CĂTRE TERȚA
PARTE SĂ ACCESAȚI ȘI SĂ UTILIZAȚI SERVICIILE ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎN
NUMELE TERȚEI PĂRȚI.
OFERIM SERVICII LEGATE DE PRODUSELE FINANCIARE DERIVATE COMPLEXE. CONTRACTELE PRIVIND PLATFORMA NOASTRĂ ONLINE, SUNT TRANZACȚIONATE PE BAZA UNEI MARJE SAU A EFECTULUI DE LEVIER,
UN TIP DE TRANZACȚIONARE CARE POARTĂ UN GRAD RIDICAT DE RISC PENTRU CAPITALUL DUMNEAVOASTRĂ. PREȚUL CONTRACTULUI STABILIT CU NOI SE POATE MODIFICA RAPID ȘI PROFITURILE ȘI PIERDERILE
DUMNEAVOASTRĂ POT REPREZENTA DE MULTE ORI VALOAREA INVESTIȚIEI INIȚIALE SAU A DEPOZITULUI.
ÎN CAZUL ÎN CARE NU DEȚINEȚI FONDURI SUFICIENTE PENTRU A ÎNDEPLINI CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ
DE MARJĂ, ATUNCI VOM PUTEA ÎNCHIDE POZIȚIILE DESCHISE IMEDIAT ȘI FĂRĂ NOTIFICARE, ȘI VA TREBUI
APOI SĂ NE OFERIȚI FONDURI SUPLIMENTARE PENTRU A ACOPERI PIERDERILE. VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI DEZVĂLUIREA DE RISC ÎN ANEXA 2 CU ATENȚIE PENTRU A ÎNȚELEGE RISCURILE DE TRANZACȚIONARE PE BAZĂ
DE MARJĂ SAU EFECT DE LEVIER. TRANZACȚIONAREA ACESTOR PRODUSE NU POT FI POTRIVITE PENTRU
TOATĂ LUMEA ȘI NU AR TREBUI SĂ TRANZACȚIONAȚI PRODUSELE NOASTRE COMERCIALE, DACĂ NU ÎNȚELEGEȚI ȘI NU ACCEPTAȚI RISCURILE DE TRANZACȚIONARE PE BAZĂ DE MARJĂ SAU EFECT DE LEVIER ȘI NU
SUNTEȚI CAPABIL SĂ SUSȚINEȚI POSIBILELE PIERDERI.
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1

INTRODUCERE

1.1

Serviciile de tranzacționare online sunt oferite de Admiral Markets UK Ltd cu sediul social în 16 St Clare

Street, Londra, EC3N 1LQ, Marea Britanie (noi, al nostru, după caz) și se supun următorilor termeni și condiții,
și formularului completat în mod corespunzător al contului de deschidere (actualizat sau modificat în decursul
timpului) (denumit în continuare Acord) ambele se aplică tuturor tranzacțiilor dintre noi.
1.2
Suntem autorizați și reglementați ca o societate de investiții de către Autoritatea pentru Comportament
Financiar (FCA) din Marea Britanie (Număr  de referință societate FCA 595450). Adresa Autorității pentru Comportament Financiar este 25  The  North  Colonnade,  Canary  Wharf, Londra, E14 5HS.
1.3
Putem furniza unul sau mai multe astfel de servicii în celelalte țări ale Uniunii Europene pe o bază transfrontalieră (cunoscut drept pașaport), în conformitate cu directivele UE privind piețele instrumentelor financiare  
(“Mi-FID”), sub rezerva oricăror modificări sau înlocuiri în decursul timpului. Dacă furnizăm servicii clienților în
alte țări ale UE, cu înființarea unei sucursale locale, vom fi obligați să respectăm normele de conduită care reglementează aceste servicii în temeiul Legii și al regulamentelor locale, sub supravegherea autorității naționale de
reglementare financiară. Este disponibilă la cerere lista țărilor UE, în care suntem autorizați să furnizăm clienților
servicii pe bază transfrontalieră.
1.4
Vă vom trata ca un client de vânzare cu amănuntul, în sensul normelor și orientărilor emise de FCA, la
anumite intervale (Reguli FCA), cu excepția cazului în care vă anunțăm că veți fi clasificat ca un client profesional.
Clasificarea clientului dumneavoastră poate face obiectul modificării în orice moment după primirea unei notificări din partea noastră. Aveți dreptul de a solicita o clasificare diferită a clientului, dar nu vom fi obligați să vă
reclasificăm. Dacă vă reclasificăm, vă vom informa cu privire la orice limitări la nivelul de protecție al clientului,
care atrag acest lucru după sine. Informații detaliate despre politica noastră de clasificare a clienților pot fi găsite
în Anexa 1 a acestor termeni și condiții.
1.5
Pentru evitarea oricărui dubiu, acceptarea dumneavoastră electronică a termenilor și condițiilor Acordului și utilizarea sau utilizarea continuă a serviciilor noastre va fi luat drept consimțământul dumneavoastră să
respectați în mod legal Acordul.
1.6
Acordul înlocuiește orice acord anterior, adaptare sau înțelegere, scrisă sau orală, între noi, în ceea ce
privește baza în care vă oferim serviciile noastre. Este posibil să variem sau să modificăm
Acordul în orice moment, printr-o notificare dată sau confirmată în scris (modificarea intrând în vigoare la data
specificată în notificarea noastră sau, în cazul în care nu este specificată nicio dată, intră în vigoare imediat), care
poate include afișarea unei astfel de notificări pe site-ul nostru, în platforma de tranzacționare și în facilitatea
de revizuire a contului (denumită în mod colectiv Platforma online). Serviciile noastre sunt furnizate sub rezerva
oricăror prezentări de informații și precizări legale constatate în Acord sau pe Platforma Online.
1.7
O copie curentă și definitivă a acestor termeni și condiții (cu modificări în decursul timpului) va fi disponibilă pe Platforma Online în orice moment.
1.8
Vă angajați (care este un tip de promisiune obligatorie, prin contract) să ne anunțați imediat cu privire la
orice modificări ale informațiilor furnizate în legătură cu Acordul (care include legătura cu formularul de deschidere de cont completat în mod corespunzător).
1.9
Prin încheierea Acordului ne autorizați pe noi sau orice agent să acționeze în numele nostru, pentru a vă
investiga identitatea sau starea creditului și pentru contactarea băncilor, a instituțiilor financiare și a agențiilor
de credit, sau așa cum noi sau ei consideră adecvat, pentru a verifica aceste informații. În continuare ne autorizați pe noi sau orice agent, să investigăm activitate curentă sau trecută legată de investiții, precum și în legătură
cu acestea, și pentru a contacta astfel de bănci, brokeri și alții, după cum vom considera adecvat.
1.10
Vom comunica cu dumneavoastră în limba engleză și toate tranzacțiile pe care le faceți cu sau prin noi,
vor fi încheiate în limba engleză.
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1.11
În acești termeni și condiții, am folosit cuvintele și termenii definiți în scopul de a fi mai ușor de citit.
După o definiție, cuvânt sau expresie explicativă, am inclus cuvântul sau termenul relevant definit cu caractere
aldine între paranteze. Cu excepția cazului în care contextul impune altfel, toate celelalte utilizări ale unui cuvânt
sau termen definit, vor avea același înțeles.
1.12

Drepturi de anulare

1.12.1 Aveți dreptul de a anula Acordul în termen de 14 zile din ziua în care primim de la dvs. formularul  de deschidere de cont completat în mod corespunzător. În cazul în care doriți să anulați Acordul vă rugăm să vă lăsați
datele de contact la Admiral Markets Capital UK Ltd sau să ne scrieți la 16 St Clare Street,
Londra, EC3N 1LQ sau pe e-mail, folosind datele de contact de pe site-ul nostru: www.admiralmarkets. com.
1.12.2 Dreptul de a anula Acordul se referă doar la anularea Acordului în sine. Anularea nu va afecta drepturile sporite ale dumneavoastră sau ale noastre, indemnizațiile, angajamentele existente sau orice alte prevederi
contractuale destinate pentru a supraviețui rezilierii Acordului.
1.12.3 Nu se aplică nicio penalizare pentru anulare. Anularea nu va afecta finalizarea tranzacțiilor inițiate,
înainte ca noi să primim înștiințarea de anulare de la dumneavoastră. După primirea unei notificări de anulare,
vom anula toate ordinele restante și vom închide orice poziții deschise pe care le dețineți la prețul de piață
curent (așa cum este stabilit de către noi). În plus, veți plăti orice taxe și cheltuieli întâmpinate până la data
anulării și orice cheltuieli suplimentare întâmpinate în mod necesar de către noi (sau o terță parte) din anularea
Acordului și orice pierderi realizate în mod necesar la decontarea sau încheierea tranzacțiilor restante și transferul fondurilor înapoi către dumneavoastră.
1.12.4 Dacă nu vă exercitați dreptul de a anula în intervalul de timp necesar, veți putea totuși să vă exercitați
dreptul de a rezilia Acordul în conformitate cu clauza 23 din acești termeni și condiții.
2

SERVICII

2.1
Vă oferim un serviciu de tranzacționare non-consultativ, doar de execuție, în ceea ce privește tranzacționarea contractelor pe diferență (CFD-uri), în cazul în care investițiile subiacente sau produsele  includ contracte spot de rulare a schimbului valutar, metale prețioase, contracte viitoare și orice alte produse financiare pe
care le putem oferi prin intermediul
Platformei Online, în decursul timpului (denumite în mod colectiv Produse)
2.2
Vă punem la dispoziție abilitatea de a tranzacționa Produse exprimate în valute diferite, folosind un cont
curent de monedă la alegere. Putem oferi în mai multe țări moneda națională ca principală monedă de cont
pentru clienții din aceste țări. Informații legate de disponibilitatea valutei sunt afișate pePlatforma Online. Când
tranzacționați un Produs într-o monedă  alta decât monedă principală a contului,
o cerință de marjă este convertită în mod automat în principala monedă de cont utilizând cursul de schimb
relevant, menționat de noi pentru CFD-uri. În plus, câștigurile și pierderile de poziție vor fi convertite în mod continuu în principala monedă de cont, folosind cursul de schimb menționat anterior. Când folosiți serviciile noastre
de client prin intermediul Platformei Online, sunteți de acord să monitorizați cursurilor de schimb valutar spot
cotate pe Platforma Online  
și veți accepta ratele de conversie aplicate tranzacțiilor dvs. pe Produsele  exprimate în alte monede decât în
principala monedă a contului.
2.3
Nu vă vom sfătui cu privire la fondul oricărei tranzacții încheiate de dumneavoastră, nici nu vom gestiona sau monitoriza orice poziții deschise pe care le puteți avea la Produse. Confirmați că executarea noastră a
oricărui ordin în numele dvs., nu înseamnă în niciun fel că am aprobat sau recomandat respectiva tranzacție a
Produsului. Am stabilit diverse prezentări de informații de risc în raport cu serviciile noastre și cu Produsele din
Platforma Online și la anexa 2 la acești termeni și condiții.
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2.4
Suntem autorizați să executăm toate sau oricare dintre ordinele dvs. pentru a cumpăra sau  vinde produse cu o astfel de contrapartidă, așa cum putemselecta în mod rezonabil (de regulăi vom fi noi, dar sub rezerva
unor cerințe de reglementare,pot fi incluși orice alți afiliați ai noștri). Confirmați și sunteți de acord că vom fi, de
obicei, contrapartidă la orice tranzacție.
2.5
Cu excepția cazului în care am convenit în prealabil, în scris, veți încheia fiecare tranzacție în calitate de
responsabil și nu ca agent în numele altcuiva. Vom fi răspunzători doar pentru dumneavoastră și nu vom avea
drepturi sau obligații față de niciun responsabil sau client de-al dumneavoastră. Doar dumneavoastră veți fi
responsabil pentru îndeplinirea obligațiilor dumneavoastră către noi.
2.6
Toate tranzacțiile pe care le încheiem cu dumneavoastră sau în numele dvs. vor fi plasate și executate în
general,în conformitate cu termenii politicii noastre de executare a ordinelor (modificați în decursul timpului),
detalii disponibile pe Platforma Online (Politica de executare a ordinelor) Politica noastră de executare a ordinelor este doar o politică, nu face parte din Acord, nu se intenționează să fie obligatorie prin contract și nu impune
sau nu încearcă să ne impună obligații, pe care nu ne le-am avea altfel, în temeiul acordului sau a Regulilor FCA.
2.7
Ne rezervam dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, toate sau oricare
dintre serviciile noastre de tranzacționare (integral sau parțial), cu sau fără notificare. Sunteti de acord ca noi nu
vom fi responsabili sau răspunzători față de dumneavoastră sau față de  o terță parte (în numele căreia ați putea acționa) pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a oricăror servicii ale noastre de tranzacționare.
3

PREȚURI

3.1
Vă vom oferi prețuri  de "licitație" și "ofertă" în ceea ce privește fiecare dintre Produsele oferite prin
intermediul Platformei Online. De asemenea, vom percepe un comision pentru fiecare tranzacție, care vi se va
comunica prin intermediul Platformei Online.
3.2
Fiecare preț publicat pe Platforma Online, este valabil până la începutul perioadei de expirare și în perioada, dacă este cazul, la care este altfel anulat sau retras de către noi. Fiecare preț va fi valabil pentru dumneavoastră pentru a încheia o tranzacție cu noi sau prin intermediul nostru, până la o sumă principală care să nu
depășească limita maximă stabilită de noi și publicată pe Platforma Online, sau notificată altfel pentru dumneavoastră.
3.3
Sunteți de acord că prețurile și cantitățile maxime pe care vi le putem oferi, pot varia față de prețurile și
cantitățile maxime oferite altor clienți ai noștri și pot fi retrase sau modificate fără notificare prealabilă. Putem,
la discreția noastră absolută, și fără o notificare prealabilă, să modificăm imediat, să retragem sau să refuzăm să
tranzacționam la orice preț pe care l-am publicat sau să încetăm total furnizarea de prețuri, la unele sau la toate
Produsele și pentru unele sau toate livrările sau datele de decontare în orice moment (de exemplu, în cazul în
care ați acceptat o cotație de la noi sau ați depus un ordin la un anumit preț, nu putem garanta prețul la care
ordinul dvs. este de fapt executat. Acest lucru este cunoscut sub numele de "derapaj". Cu toate acestea, vom
adopta o abordare coerentă, așa că uneori o astfel de ”modificare” va lucra în favoarea noastră și câteodata va
lucra în favoarea dumneavoastră).
4. ORDINE, TRANZACȚII ȘI POZIȚII DESCHISE
4.1
Cu excepția cazului în care se convine altfel de către noi, toate ordinele trebuie ne fie date pe cale electronică, prin Platforma Online (deși într-o situație de urgență și la discreția noastră absolută, putem accepta
instrucțiuni prin telefon).
4.2

La discreția noastră absolută, putem solicita confirmarea oricărui ordin în formatul pe care îl specificăm.

4.3
Un ordin dat nouă de către dvs. sau în numele dvs., nu va intra în vigoare până la primirea și acceptarea
efectivă de către noi. Un ordin o dată primit de către noi nu poate fi anulat, retras sau modificat fără acordul
nostru expres.
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4.4
Vom avea dreptul să acționăm în numele dvs., la orice ordin sau instrucțiune, pe care am considerat în
mod rezonabil, că au fost dată sau tinde să se acorde de dumneavoastră sau de orice altă persoană în numele
dvs., fără investigații suplimentare cu privire la autenticitatea ordinului sau a instrucțiunii,a autorității sau identității unei astfel de persoane care dă sau tinde să dea un astfel de ordin sau instrucțiune.
4.5
La discreția noastră, putem refuza să acceptăm orice ordin de la vs.,în totalitate sau parțial, sau ca urmare a primirii ordinului refuzăm să acționăm asupra lui, dar trebuie să facem acest lucru, așa că vom depune
toate eforturile rezonabile pentru a vă anunța cu privire la orice astfel de refuz, dând sau nu motive. In plus, un
ordin care, indiferent de motiv, nu este primit de către noi într-un mod în care poate fi procesat, inclusiv o defecțiune a Platformeii Online de a accepta sau procesa astfel de instrucțiuni, nu se consideră că a fost primit de
către noi.
4.6
Executarea unui ordin de către noi constituie un acord obligatoriu între noi cu privire la termenii unui
astfel de ordin executat.
4.7

Procedura de introducere a ordinelor este specificată pe Platforma Online.

4.8
Confirmați că în urma îndeplinirii unei tranzacții, sunteți singurul responsabil pentru efectuarea și menținerea contactului cu noi și pentru monitorizarea pozițiilor deschise și vă asigurați că orice alte instrucțiuni  sunt
oferite în timp util. În cazul nereușitei de a face acest lucru, nu putem da nicio asigurare că va fi posibil pentru
noi să vă contactăm și nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere față de dvs. pentru pierderile suferite
(sau presupuse), ca urmare a oricărei nereușite a dvs. de a face acest lucru.
4.9
Sunteți de acord să păstrați evidențe adecvate pentru a demonstra natura ordinelor depuse, și momentul în care astfel de ordine sunt depuse.
4.10
Putem, la discreția noastră absolută,să vă solicităm limitarea numărului de ordine pe care ni-l dați, sau
numărul sau valoarea tranzacțiilor deschise pe care le puteți aveți în orice moment și/sau doar să vă permitem
să intrați în tranzacțiile de închidere sau putem închide oricare sau mai multe poziții sau tranzacții reversibile, în
scopul de a ne asigura că  sunt menținute limitele de poziție pe care le-am impus.
4.11
Dacă plasați un ordin Stop Loss și sunt oprite suportând o pierdere,  trebuie să acoperiți deficitul din
contul dvs. în termen de o zi lucrătoare. Cu toate acestea putem, la discreția noastră, să fim de acord cu o
perioadă de timp mai lungă, sau să fim de acord să acoperim, în totalitate sau parțial, orice astfel de pierderi (în
conformitate cu Declarația politicii de protecție a soldului negativ, care, pentru evitarea oricărui dubiu, nu este
obligatorie prin contract și nu face parte din Acord).
4.12
În cazul în care cotarea și / sau executarea unor erori apar din cauza unei greșeli tipografice sau a unei
greșeli la o cotație sau indicație, nu vom fi responsabili în fața dvs. pentru erorile rezultate în soldurile contului
dvs.
În cazul unei cotări și/sau erori de execuție, ne rezervăm dreptul de a anula ordinele, tranzacțiile reversibile,
pozițiile închise și să facem orice corecții necesare sau ajustări ale contului implicat (inclusiv în ceea ce privește
orice "derapaj", menționat în clauza 3.3). Orice litigiu care rezultă din utilizarea unor astfel de cotații sau erori de
execuție (inclusiv orice "derapaj") se va soluționa de către noi, la discreția noastră absolută.
4.13
În cazul în care orice piață reglementată, contrapartidă centrală de compensare, sistem de tranzacționare multilateral sau alt tip de platforma de tranzacționare (denumită Piață) (broker intermediar sau un agent,
care acționează în direcția, sau ca urmare a acțiunilor întreprinse de o Piață) sau organism de reglementare, ia
vreo măsură care afectează o tranzacție, sau devine insolvabilă sau este suspendată de la operare, atunci putem
lua orice măsuri, pe care noi, le considerăm rezonabile pentru a corespunde cu o astfel de acțiune sau eveniment,ori pentru a atenua orice pierdere suferită ca urmare a unei astfel de acțiuni sau eveniment. Orice astfel
de acțiune este obligatorie pentru dumneavoastră. Dacă o Piață sau un organism de reglementare face o anchetă cu privire la oricare dintre tranzacțiile dumneavoastră, sunteți de acord să cooperați cu noi și să furnizați,
cu promptitudine, informațiile solicitate de noi.
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5 PLATFORMA ONLINE
5.1
Pentru a utiliza Platforma noastră online, va trebui să solicitați un nume de utilizator și o parolă (cod de
acces) alocate sau convenite de către noi. Utilizarea codului de acces va fi considerat de noi a fi folosit pentru
Platforma Online de către dvs. sau de către cineva cu știința și consimțământul dvs.
5.2

În ceea ce privește Codul de acces, luați la cunoștință și vă angajați că:

5.2.1

veți fi responsabil pentru confidențialitatea și utilizarea codului de acces;

5.2.2

veți schimba parola în mod regulat;

5.2.3 că nu veți dezvălui codul dvs. de acces altor persoane indiferent de scop, decât cu acordul nostru prealabil scris.
5.2.4 fără a limita generalitatea clauzei 4, ne putem baza pe toate instrucțiunile, ordinele și alte comunicații
utilizând codul de acces, și veți fi obligat prin orice tranzacție rezultată încheiată sau cheltuieli efectuate în numele dvs. și
5.2.5 ne veți notifica imediat la numărul de telefon furnizat pe site-ul nostru, dacă deveniți conștienți de
pierderea, furtul sau divulgarea către orice terță parte sau de orice utilizare neautorizată a codului de acces.
5.3
Sunteți de acord că Platforma Online este prevăzută pentru a fi utilizată numai de către dumneavoastră
sau de către alte persoane cărora le-ați permis să utilizeze Platforma Online în numele dumneavoastră.
5.4
Dacă ne anunțați sau considerăm că acest cod de acces este utilizat fără știrea dumneavoastră de către
persoane neautorizate sau a fost dezvăluit de către dumneavoastră către alte persoane fără consimțământul
nostru, putem suspenda sau anula dreptul dvs. de a utiliza Platforma Online, fără notificare prealabilă.
5.5
Nu vom fi  responsabili sau răspunzători față de dvs. pentru orice pierdere, răspundere sau cost care
rezultă  din utilizarea neautorizată a Codului de Acces sau a Platformei Online. Veți rămâne răspunzător și la cerere veți compensa, proteja și ne veți exonera de și împotriva (de exemplu veți fi responsabil și ne veți rambursa
la cerere) tuturor pierderilor, datoriilor, hotărârilor, proceselor, acțiunilor, procedurilor, reclamațiilor,, daunelor
și costurilor ce rezultă din saue, judecăți, costume, actiuni, proceduri, reclamații , daune și costurile rezultate din
sau care rezultă din orice act sau omisiune de către orice persoană care utilizează Platforma Online prin utilizarea codului dvs. de acces, indiferent dacă ați autorizat sau nu o astfel de utilizare.
5.6
La discreția noastră absolută, putem introduce sau solicita niveluri suplimentare pentru identificarea și
securitatea utilizatorului.  Putem schimba procedurile noastre de securitate în orice moment și vă vom comunica cât mai curând posibil noile proceduri care vi se vor aplica.
5.7
Platforma Online în mod normal, va fi disponibilă 24 de ore pe zi de Luni până Vineri (ora Londrei). Detalii suplimentare, cu privire la timpii de operare, sunt disponibile pe Platforma Online și, pentru evitarea oricărui
dubiu, nu vom accepta nicio responsabilitate sau răspundere față de dvs. pentru orice perioadă în care Platforma Online nu este disponibilă (în intervalul acesta orar sau altfel).
5.8
Veți fi singurul responsabil pentru furnizarea și întreținerea oricărui echipament utilizat pentru a accesa
Platforma Online și pentru a face toate aranjamentele necesare cu orice furnizori de telecomunicații sau, în cazul în care accesul la Platforma Online este furnizat printr-un server al unei terțe părți, orice astfel de terță parte
este necesară pentru a obține acces la Platforma Online. Nici noi și nici o altă societate care întreține, operează,
deține, autorizează sau furnizează servicii pentru noi, în legătură cu Platforma Online (furnizori de servicii) nu
oferim nicio garanție cu privire la disponibilitatea, utilitatea, caracterul adecvat sau în alt mod a Platformei
Online, sau pentru orice astfel de echipament sau aranjamente (de exemplu, atât noi cât și alte terțe părți care
le folosesc, nu suntem responsabili față de dvs.). Din moment ce noi nu controlăm puterea semnalului, recepția
acestuia sau rutarea prin internet, configurarea echipamentului dvs. sau al unui terț, sau fiabilitatea conexiunii,
nu vom putea fi responsabili pentru eșecurile de comunicare, denaturare sau întârziere, atunci când accesați
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Platforma Online prin intermediul internetului.
5.9
Pentru evitarea oricărui dubiu, nu vom avea nicio responsabilitate față de dvs. (fie prin contract sau prin
răspundere civilă delictuală, inclusiv neglijența) pentru daune (de exemplu, pierderi sau cheltuieli sau altceva
similar) pe care le puteți avea ca urmare a unor erori de transmisie, defecțiuni tehnice, defecțiuni, intervenții
ilegale în echipamentele de rețea, suprasarcini ale rețelei, blocarea intenționată a accesului de către terțe părți,
defecțiuni la internet, întreruperi sau alte deficiențe din partea furnizorilor de servicii de internet. Veți fi responsabil pentru toate ordinele introduse în numele dvs. prin intermediul Platformei Online și veți fi pe deplin
responsabil și răspunzător față de noi, pentru soluționarea oricărei tranzacții care rezultă dintr-o astfel de utilizare. Sunteți de acord că accesul la Platforma Online poate fi limitat sau indisponibil din cauza unor astfel erori
de sistem, și din că din acest motiv ne rezervăm dreptul de a suspenda, printr-o notificare, accesul la Platforma
Online.
5.10
Nu vom avea nicio responsabilitate sau răspundere față de dvs., în cazul în care viruși, viermi informatici, viruși în  software sau alte elemente similare intră în echipamentele sau în sistemele dvs. prin intermediul
Platformei Online sau prin orice software oferit de noi pentru dvs., care vă permite să utilizați Platforma Online,
deoarece ne-am luat măsuri rezonabile pentru a preveni astfel de infestări.
5.11
Vă veți asigura că niciun virus de calculator, vierme informatic,virus în  software sau alte elemente
similare nu sunt introduse în sistemul nostru de calculator sau de rețea și veți fi responsabil pentru și ne veți
despăgubi la cerere, ne veți proteja și susține nevinovația pentru orice pierdere ce apare ca rezultat al unei astfel
de infestări.
5.12
Nu vom fi responsabili sau răspunzători față de dvs. pentru niciun act luat de către sau în instruirea unei
Piețe, casă de compensare sau organism de reglementare.
5.13
Întârzierile de conectivitate la Internet și erorile de preț, crează uneori situații în care prețurile afișate în
Platforma Online nu reflectă cu acuratețe ratele de piață predominante. În cazul unor astfel de întârzieri și erori,
ne rezervăm dreptul de a anula ordinele, tranzacțiile reversibile, pozițiile închise și să facem orice corecții necesare sau ajustări ale contului implicat.
5.14

Nu veți utiliza, sau nu veți permite utilizarea Platformei Online:

5.14.1 În contradicție cu orice legi (din orice jurisdicție), reglementări sau Reguli FCA (inclusiv normele privind
abuzul de piață) sau orice alte autorități de reglementare la care dvs. sau noi putem fi supuși;
5.14.2 în orice mod (inclusiv, dar fără a se limita la, postarea de informații privind Platforma Online în cazul în
care această platformă este disponibilă) care este defăimator, obscen, abuziv, indecent sau amenințător  sau
care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, sau ale obligațiilor de încredere sau care este ilegal;
5.14.3 de a introduce un virus în software sau alt program perturbator, sau de a acționa provocând  daune
Platformei Online sau să devin indisponibilă pentru utilizarea de către alte persoane;
5.14.4 de a solicita sau de a încuraja alte site-uri de internet să încadreze un hipertext direct pe Platforma Online, fără acordul nostru prealabil scris; sau
5.14.5 în orice mod care nu este autorizat de către noi sau care reprezintă astfel o încălcare a Acordului.
5.15
Nu permitem utilizarea Platformei Online pentru activitatea de arbitraj neloial sau în alt mod, profitând
de întârzierile pe internet, folosind orice alt comportament manipulator sau abuziv (precum difuzarea de fals
sau informații înșelătoare privind piață prin intermediul mass-media, inclusiv prin intermediul internetului, sau
prin orice alte mijloace, cu intenția de a trece prețul unui Produs, a unei proprietății de bază, sau a valorii) care
ar putea avea un impact negativ asupra tranzacționării echitabile și ordonate pe Platforma Online.
5.16
Publicăm în mod regulat pe Platforma Online, actualizări ale sistemului, caracteristici disponibile pentru
clienți precum și informații, declarații și avertismente legate de serviciile noastre. De asemenea, putem trimite
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aceste informații pe adresa dvs. de e-mail. Vă angajați să citiți orice astfel de comunicări cu privire la publicare
sau primire, și să vă familiarizați în mod regulat cu aceste informații și să ne informați imediat cu privire la orice
dezacord cu orice astfel de informații.
5.17
Veți fi responsabil pentru obținerea și utilizarea unui dispozitiv adecvat, mecanism sau sistem (Dispozitiv) pentru a vă permite să utilizați Platforma Online și veți fi responsabil pentru instalarea și utilizarea corespunzătoare a oricărei detectări de virus /program de scanare  pe care o putem solicita din când în când.
5.18

Atunci când utilizați Platforma Online trebuie:

5.18.1 să vă asigurați că Dispozitivul este menținut în stare bună și este potrivit pentru a fi utilizat cu Platforma
Online;
5.18.2 să efectuați astfel de teste și să ne furnizați astfel de informații, pe care le vom considera în mod rezonabil necesare pentru a stabili dacă Dispozitivul dvs. îndeplinește cerințele solicitate de noi în decursul timpului;
5.18.3 să efectuați în mod regulat controale antivirus;
5.18.4 să ne informați imediat cu privire la orice acces neautorizat la Platforma Online, sau  tranzacție ori
instrucțiune neautorizată de care știți sau suspectați, și în cadrul controlului făcut de dvs,pentru ca astfel de
utilizări să înceteze; și
5.18.5 să nu lăsați niciodată nesupravegheat Dispozitivul de la care aveți acces la Platforma Online, sau să nu
lăsați pe altcineva să folosească Dispozitivul până când nu v-ati deconectat de la Platforma Online.
5.19
În cazul în care descoperiți un defect de material, defecțiune sau virus la Platforma Online, ne veți
anunța imediat despre defect, defecțiune sau virus și veți înceta orice utilizare a Platformei Online până când
veți primi permisiunea din partea noastră pentru a relua utilizarea.
5.20
Toate drepturile din brevete, drepturi de autor, drepturi de proiectare, mărci comerciale și alte drepturi
de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) privind Platforma Online ne aparțin nouă sau licențiatorilor noștri. Nu veți copia, interfera, falsifica, schimba, modifica, rectifica Platforma Online sau orice parte sau
părți ale acesteia, cu excepția cazului în care aveți permisiunea noastră scrisă; de asemenea, nu veți întocmi invers sau descompune Platforma Online; nici nu veți pretinde să faceți  la fel, sau să permiteți să se facă așa ceva,
doar dacă astfel de acte sunt permise în mod expres prin lege. Orice copii ale Platformei Online trebuie făcute
în numele dvs., în conformitate cu legea sunt supuse termenilor și condițiilor Acordului. Trebuie să vă asigurați
că toate mărcile comerciale și drepturile de autor și notificările privind drepturile restricționate ale licențiatorilor
sunt reproduse pe orice copie. În cazul în care veți primi orice date, informații sau software prin intermediul
Platformei Online, altele decât cele pe care aveți dreptul să le primiți, conform Acordului, ne veți anunța imediat
și nu veți folosi sub nicio formă astfel de date, informații sau software.
5.21

Putem suspenda sau retrage definitiv Platforma Online, oferindu-vă un preaviz rezonabil, în scris.

5.22
Avem dreptul, unilateral și cu efect imediat, de a suspenda sau retrage definitiv capacitatea dvs. de a
utiliza Platforma Online, sau a oricărei părți a acesteia, fără notificare, atunci când considerăm necesar sau recomandabil să se facă acest lucru, la discreția noastră și cu bună-credință. Putem alege să facem acest lucru, de
exemplu, în cazul în care nu respectați legea aplicabilă sau regulamentul, ori încălcați prevederile Acordului.
6 CONFIRMĂRI TRANZACȚII ȘI EXTRASE DE CONT
6.1
Ca urmare a executării unui ordin pentru contul dvs., vom confirma că tranzacția prin intermediul Platformei Online sau prin e-mail (Confirmare), la sau înainte de a doua zi lucrătoare după executare, dar nereușita
de a face acest lucru nu va afecta valabilitatea tranzacției.
6.2
Vom posta detalii cu privire la pozițiile și activitatea contului dvs. prin intermediul Platformei Online, sau
prin e-mail în prima zi a fiecărei luni pentru activitatea din luna precedentă. Informațiile despre cont pot include
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Confirmări, declarații de profit și pierderi, precum și orice alte informații necesare pentru a fi furnizate de Regulile FCA (împreună Informații cont). Postarea informațiilor de cont prin intermediul Platformei Online sau prin
email se va considera livrare de confirmări și extrase de cont. Putem  la discreția noastră absolută, să retragem
sau să modificăm orice informație a contului, în orice moment. Sunteți de acord că nu avem obligația de a furniza
Confirmările pe suport hârtie. Informațiile de cont postate prin intermediul Platformei Online sau prin e-mail (cu
excepția cazului în care sunt în mod vădit eronate) sunt dovezi concludente ale tranzacțiilor dumneavoastră și
sunt obligatorii pentru dvs., dacă nu s-a obiectat imediat după primirea lor cu o asemenea obiecție confirmată
în scris (inclusiv e-mail sau poștă electronică similară) și (în orice caz), nu mai târziu de o zi lucrătoare după ce
informațiile privind contul sunt postate prin intermediul Platformei Online sau prin e-mail.
7

CONSIMȚĂMÂNTUL PENTRU COMUNICAREA ELECTRONICĂ

Sunteți de acord cu comunicările făcute prin intermediul mijloacelor electronice. Comunicările transmise prin
Platforma Online sau prin căile de comunicare electronice sunt considerate ca satisfăcând orice cerințe legală
prin care o comunicare trebuie semnată și scrisă, în măsura permisă de legea aplicabilă.
8

MARJĂ

8.1
Trebuie să ne furnizați și să menținem împreună o astfel de sumă de bani, în ceea ce privește garanția
pentru datoriile actuale, viitoare și contingente sau potențiale pentru noi (Datorii) în astfel de cantități și forme,
așa cum, la discreția noastră absolută, se poate solicita (Marja). Putem schimba cerințele de Marjă în orice moment.
8.2
Orice cerință pentru Marjă trebuie să fie îndeplinite în această monedă și în termenul specificat de noi (la
discreția noastră absolută) sau imediat, în cazul în care nu este specificat. Solicitarea unei marje nu o exclude pe
alta. Marja se acordă sub formă de numerar sau alte astfel de forme așa cum stabilim sau acceptăm.
8.3
Sunteți responsabil pentru menținerea unor aranjamente adecvate cu noi, în orice moment pentru primirea și comunicarea informațiilor cu privire la marjă. Dacă nu reușiți să ne acordați Marja în timpul necesar, vom
închide automat pozițiile dvs.deschise și vom avea dreptul să  ne exercităm drepturile în conformitate cu clauza
20 de mai jos.
8.4
Cu excepția cazului în care se convine altfel de către noi, ne veți taxa toată marja acordată de dvs. pentru
noi, conform Acordului  ca o garanție continuă pentru Datoriile dumneavoastră, în conformitate cu sau în temeiul Acordului (inclusiv în conformitate cu fiecare tranzacție, reglementate de Acord la intervale de timp).
8.5
Sunteți de acord să redactați  astfel de documente suplimentare și să luați măsuri suplimentare, așa
cum solicităm în mod rezonabil să ne îmbunătățim garanția reală,  să fim înregistrați în calitate de proprietar,
sau să obținem titlul legal de Marjă, asigurarea suplimentară a Datoriilor ne permite să ne exercităm drepturile.
8.6
Nu puteți retrage sau înlocui orice proprietate care face obiectul garanției noastre reale, fără a avea
acordul nostru prealabil.
8.7
În cazul în care Acordul încetează, nu vom fi obligați să rambursăm Marja de numerar în măsura în care
aveți sau veți avea datorii către noi. La stabilirea sumelor Marjei de numerar, Datoriilor dvs. și obligațiile noastre
către dvs., aplicăm o astfel de metodologie (inclusiv  hotărârile cu privire la mișcarea viitoare a piețelor și valorilor), așa cum le considerăm adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă.
9 DATA DECONTĂRII, INSTRUCȚIUNI DE REINVESTIRE ȘI DE COMPENSARE
9.1
Toate pozițiile deținute la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare pot fi supuse în caz de reinvestire automată.
Putem percepe o taxă pentru fiecare astfel de poziție, care este reinvestită. Taxele percepute vor fi publicate pe
Platforma Online.
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9.2
În absența unor instrucțiuni clare și în timp util din partea dvs., sunteți de acord că pentru a vă proteja
interesele dvs. și ale noastre suntem autorizați, la discreția noastră absolută și pe cheltuiala dvs., la sfârșitul
fiecărei zile lucrătoare, să închidem orice poziție deschisă, să reinvestim sau să compensăm toate sau orice
pozitie/poziții închise, să încheiem tranzacții de compensare sau de a face sau de a primi livrări în numele dvs.
în conformitate cu acești termeni și prin astfel de metode, așa cum putem considera rezonabil în circumstanțele
date.
9.3
Pentru evitarea oricărui dubiu, nu vom aranja livrarea oricărei investiții de bază aplicabile sau a unui
produs care este legat de orice Produs (inclusiv orice valută străină), cu excepția cazului în care considerăm
necesar acest lucru, sau dacă am convenit altfel de comun acord, în scris să facem acest lucru, și, în consecință,
cu excepția cazului în care astfel de acorduri au fost încheiate de noi , orice poziție deschisă (unde este cazul)
trebuie să fie închisă, iar profitul sau pierderea rezultată creditate sau debitate în contul dvs.
10 BANII CLIENTULUI
10.1
Prezenta clauză 10 se aplică în cazul dumneavoastră cu excepția cazului în care v-am informat că vă vom
trata ca un client profesional și, de asemenea, că termenii clauzei 11 se vor aplica în cazul dvs. pentru toate sau
oricare dintre utilizările serviciilor noastre.
10.2
Orice sumă de bani primită de către noi de la dvs. va fi ținută într-un cont al nostru sau la o bancă
aprobată de noi și va fi separată de fondurile proprii, în conformitate cu Regulile FCA legate de  banii clientului.
Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris, între noi, fondurile pot fi puse la comun cu fondurile altor
clienți într-un cont general omnibus.
10.3
Nu vă vom plăti dobândă la nicio sumă de bani pe care o vom ține pentru dvs. și prin încheierea Acordului confirmați că renunțați la orice drept la dobândă pentru astfel de bani în conformitate cu normele FCA sau în
alt mod.
10.4
Putem păstra fondurile pe care ni le plătiți ăn băncile situate în afara Regatului Unit. Regimul juridic și
de reglementare aplicabil unei astfel de bănci va fi diferit de cel al Regatului Unit și  în caz de insolvabilitate sau
de orice alt eșec echivalent al băncii, banii dvs. pot fi tratați în mod diferit față de tratamentul care s-ar aplica în
cazul în care banii ar fi ținuți în Regatul Unit. Nu vom fi răspunzători sau responsabili pentru solvabilitatea, acțiunile sau omisiunile oricărei bănci sau terțe părți care dețin banii conform acestei clauze 10.
10.5
Suntem autorizați pentru a converti bani în contul dvs. (inclusiv pentru Marjă) în și din astfel de valută
străină, la o rată de schimb stabilită de noi pe baza ratelor predominante ale pieței monetare. În astfel de circumstanțe, nu vom fi responsabili sau răspunzători față de dvs. pentru orice pierdere suferită de dvs., ca urmare
a unei astfel de acțiuni (cu toate că vom depune eforturi rezonabile pentru a converti numai astfel de fonduri
așa cum se solicită în mod prudent pentru acoperirea Datoriilor în ceea ce privește tranzacțiile relevante).
10.6
În cazul în care orice obligații pe care ni le datorați, sunt scadente și plătibile, putem înceta să tratăm
banii clientului atât de mult ca banii deținuți ca fiind egali cu valoarea acestor obligații, în conformitate cu regulile  fca referitoare la banii clientului. Sunteti de acord ca putem aplica banii în sau spre satisfacerea totală sau
parțială a acestor obligații scadente și plătibile nouă. În sensul prezentei clauze
10, orice astfel de obligații devin imediat scadente și plătibile, fără notificare sau cerere din partea noastră, atunci când sunt suportate de dvs. sau în numele dumneavoastră.
10.7
Sunteți de acord că vom avea dreptul să aplicăm banii pe care îi țineți la noi, în sau spre satisfacerea
tuturor sau a oricărei părți a oricăror Datorii care sunt scadente și plătibile.
10.8
Sunteti de acord ca putem înceta să tratăm banii ca fiind banii clientului, în cazul în care nu a existat nicio
mișcareîn  soldul dvs. timp de cel puțin șase ani. Vă vom scrie la ultima adresă cunoscută pentru a vă informa cu
privire la intenția noastră de a nu ne mai ocupa de soldul dvs. și oferindu-vă 28 de zile pentru a face o cerere.
11 ARANJAMENTE TRANSFER TOTAL TITLU

admiralmarkets.com

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

12

Admiral Markets UK Ltd
16 St Clare Street London, EC3N 1LQ,
Marea Britanie
Tel: +44 (0)20 7726 4003
Număr înregistrare FCA: 595450
Număr societate: 08171762
11.1
Prezenta clauză  nu se aplică în cazul dumneavoastră, cu excepția cazului în care v-am informat că vă
vom trata ca un client profesional și dacă, de asemenea, termenii acestei clauze se vor aplica în cazul dvs. pentru
toate sau oricare dintre utilizările serviciilor noastre.
11.2
Veți transfera la noi titlul absolut al tuturor fondurilor transferate la noi (inclusiv Marja), în conformitate
cu cerințele noastre, în scopul de a garanta sau acoperi obligațiile dumneavoastră prezente sau viitoare, reale,
contingente sau obligațiile prospective  c[tre noi (Titlu de transfer al fondurilor). Orice astfel de titlu de transfer
al fondurilor  transferat către noi în condițiile descrise anterior se va transfera liber de garanție, gaj, reclamație,
taxă, grevare sau alte garanții reale de vreun fel. Ca rezultat, nu vom fi obligați să deținem astfel de titluri de
transfer al fondurilor în conformitate cu Regulile FCA referitor la Banii clientului. În consecință, nu vă vom datora
drepturi fiduciare în ceea ce privește respectivul titlu de transfer de fonduri. În momentul transferului către noi,
titlul de transfer de fonduri va deveni proprietatea noastră absolută și nu veți reține niciun activ financiar, drept,
titlu sau dobândă pentru respectivul titlu de transfer de fonduri.
11.3
Sub rezerva drepturilor noastre în temeiul Acordului și a fiecărei tranzacții, vom avea obligația contractuală de a vă restitui o sumă de bani echivalentă cu titlul de transfer de fonduri, la care aveți dreptul (sau la discreția noastră absolută active din valoarea acestora), atunci când nu mai este necesar ca noi să deținem titlul de
transfer de
fonduri. Obligațiile noastre de rambursare se reduc în măsura în care (i) avem dreptul de a aplica o astfel de
sumă de bani, sau să dezactivăm obligația de rambursare, împotriva oricăreia dintre obligațiile dumneavoastră
pentru noi, fie în temeiul oricărei tranzacții, Acord sau în alt mod; și / sau (ii) orice piață, broker intermediar,
bancă sau o altă parte terță căreia i-am transferat bani ca Marjă, în ceea ce privește tranzacțiile,(fie ca urmare a
insolvabilității sau în alt mod), nu reușesc să ne returneze o sumă echivalentă de bani. Dacă nu suntem de acord
altfel în scris, nu aveți dreptul să primiți dobândă pentru titlul de transfer de fonduri.
11.4
Nu vom fi responsabili pentru pierderea oricăror titluri de transfer de fonduri, care sunt rezultatul direct
sau indirect  al falimentului, insolvenței, lichidării, administrării judiciare, custodiene sau a atribuirii în beneficiul
creditorilor oricărei bănci,a altui broker, piață, organizație de compensare sau entitate similară.
11.5
Puteți solicita o anulare a titlului acordului de transfer de fonduri, caz în care putem rezilia Acordul și vi
se va returna o sumă de bani datorată dvs. echivalentă cu titlul fondurilor de transfer.
12

PROFITURI, PIERDERI ȘI DOBÂNZI TAXATE PENTRU POZIȚIILE DESCHISE

Pentru orice poziție deschisă, deținută de dvs. vom credita din când în când contul dvs. cu profituri, sau vom
debita contul dvs.pentru pierderi, dobânzi, ajustări de dividende și costuri suportate așa cum se descrie în Platforma Online.
13

TAXE ȘI COMISIOANE

13.1
Ne veți plăti astfel de taxe și tarife la ratele publicate pe Platforma Online sau altfel notificat, în decursu
timpului de către noi pentru dvs. Acestea vor include taxe de tranzacție, dobânzi și costuri legate de reinvestirea
automată  a pozițiilor dvs. în conformitate cu clauza 9.1. În plus față de acest lucru, sunteți responsabil pentru
plata oricăror alte taxe notificate de noi, pe care pot apărea ca urmare a prestării serviciilor noastre pentru dvs.
13.2
Confirmați și acceptați că acolo unde deducem ajustări, comisione și diverse alte taxe din contul dvs.,
astfel de deduceri pot afecta valoarea capitalului propriu din contul în care urmează să fie aplicat în raport cu
cerinţele Marjei (vedeți clauza 8.1 de mai sus). Pozițiile dvs. sunt supuse lichidării aşa cum este descris în clauza
20.2, în cazul în care deducerea comisioanelor, taxelor sau a altor impuneri face ca respectivul cont să aibă un
sold insuficient pentru a satisface cerinţele de Marjă.
13.3
Confirmați și acceptați  că putem solicita sau primi o taxă, comision sau beneficii non-monetare pentru
sau de la orice altă persoană în legătură cu serviciul nostru pentru dvs. În cazul în care acest lucru este valabil
pentru dumneavoastră, vă vom furniza informații separate cu privire la o astfel de taxă, comision sau beneficii
non-monetare.
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13.4
Toate comisioanele și alte costuri sunt considerate ca fiind scadente și plătibile imediat. Orice sume
datorate nouă, pot fi deduse din veniturile obținute din orice tranzacție sau debitate din contul/conturile dvs.
deschise la noi. În cazul întârzierii efectuării plăților de către dumneavoastră, sumele restante sunt purtătoare
de dobândă la o rată pe care o vom stabili în mod rezonabil și vă va fi comunicată în Informații privind contul.
13.5
Sunteți de acord să plătiți o taxă de transfer, stabilită de noi și pusă la dispoziție pe Platforma Online, în
cazul în care la încetarea Acordului ne instruiți să transferăm numerar din contul dvs. către altă instituție.
13.6
În scopul oricărui calcul de mai jos, putem converti sumele exprimate în orice monedă într-o asemenea
altă valută, așa cum specificăm din când în când, la o astfel de rată, în vigoare la momentul efectuării calculului,
așa cum vom selecta în mod rezonabil.
13.7
Dacă primim sau recuperăm orice sumă, în ceea ce privește oricare dintre obligațiile dumneavoastră
într-o monedă alta decât cea în care  astfel de sumă se plătește, fie în temeiul unei hotărâri cu privire la orice
instanță sau în alt mod, veți fi responsabil  și ne despăgubiți la cerere și ne veți exonera de și împotriva oricărui
cost (inclusiv costurile de conversie) și a pierderii suferite de noi ca urmare a primirii sumei respective într-o altă
monedă decât în moneda în care se datorează.
14 CONFLICT DE INTERESE
14.1
Trebuie să fiți conștienți de faptul că atunci când încheiem o tranzacție cu sau pentru dvs., noi sau directorii noștri, funcționarii, angajații, agenții și entități afiliate (împreună Asociați) sau Furnizorii de servicii, putem
avea un interes, relație sau acord care este material în legătură cu tranzacția respectivă. În cazul în care apare
un astfel de conflict de interese, vom încerca să rezolvăm  un astfel de conflict așa cum credem noi că este cel
mai bine pentru interesul dvs., în conformitate cu conflictele Politicii noastre de interese (așa cum a fost modificată din când în când) (Politica privind conflictele de interese).
14.2
Detalii complete privind politica confliectelor de interes sunt disponibile pe website-ul nostru: www.
admiralmarkets.co.uk. Politica conflictelor de interese este doar o politică;nu face parte din Acord și nu se intenționează să fie obligatorie prin contract și nu impune sau nu încearcă să ne impună obligații, pe care nu ne
le-am avea altfel, în temeiul Acordului sau a Regulilor FCA.
15 DATORII ȘI PIERDERI
15.1
Veți fi răspunzător sau responsabil, la cererea noastră scrisă, pentru toate pierderile directe, daune,
costuri și cheltuieli (Pierderi directe) și pentru toate pierderile indirecte, daune, costuri și cheltuieli și pentru alte
datorii similare
(precum pierderea unui posibilități de câștig) (Pierderi Indirecte) suportate de noi sau de oricare dintre Asociații
noștri ca o consecință a utilizării serviciilor noastre de către dvs. (inclusiv a Platformei Online) sau încălcarea
de către dvs. a oricăror termeni din Acord. Cu toate acestea, nu veți fi responsabil sau răspunzător față de noi
pentru orice Pierderi Directe sau Indirecte (împreună Pierderi) suportate de noi, în măsura în care acestea sunt
cauzate de încălcarea Acordului de către noi, de neglijență,neîndeplinirea condițiilor sau fraudă intenționată.
15.2
Nici noi și nici Asociații nu acceptăm vreo responsabilitate sau răspundere în numele dvs., în nicio situație pentru Pierderile Indirecte pe care le puteți întâmpina.
15.3
Ne vom îndeplini sarcinile, în conformitate cu Acordul,  cu abilitate rezonabilă, îngrijire și diligență și în
conformitate cu instrucțiunile și autoritatea pe care ni le-ați oferit. Atâta timp cât vom face acest lucru, nici noi
și nici Asociații nu vom accepta nicio responsabilitate sau răspundere pentru pierderile dvs. care decurg din
furnizarea serviciilor noastre către de dvs. sau în alt mod în conformitate cu Acordul. Cu toate acestea, ne facem
responsabili sau răspunzători față de dvs. pentru orice Pierderi Directe întâmpinate de dvs., deoarece nu ne-am
exercitat îndatoririle conform cu Acordul
cu abilitate rezonabilă, îngrijire și diligență sau în conformitate cu orice instrucțiunii corespunzătoare și rezonabile și cu autoritate dată, sau în măsura în care Pierderile Directe sunt cauzate prin nerespectarea condițiilor sau
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a fraudei intenționate.
15.4
Nici noi, nici dvs. nu vom fi responsabili sau răspunzătoriunul altuia pentru orice întârziere în îndeplinire, sau incapacitatea de a îndeplini orice obligație în temeiul Acordului, dacă astfel de întârziere sau  nereuțită
rezultă din evenimente, circumstanțe sau cauze dincolo de controlul rezonabil ale părții afectate (de exemplu,
inclusiv ca urmare a oricăror acte de forță majoră sau acte de terorism). În astfel de circumstanțe, partea afectată are dreptul la o prelungire rezonabilă a timpului, necesar pentru a îndeplini aceste obligații.
15.5
Fără a limita scopul general al subclauzelor anterioare, nici noi și nici Asociații nu ne vom face responsabili sau răspunzători pentru orice Pierderi suferite de dvs., care decurg sau au legătură cu utilizarea de către dvs.
a oricăror date sau informații obținute, descărcate sau furnizate în legătură cu aceastea, inclusiv (fără
limitare) orice pierder sau întârziere în transmiterea instrucțiunilor sau incapacitatea de a face instrucțiuni sau
de a avea acces la Platforma Online, fie din cauza defectării sau a lipsei facilităților de comunicare sau în alt mod.
15.6
Fără a limita scopul general al subclauze anterioare, vom exercita o grijă rezonabilă în alegerea noastră de nominalizați sau agenți și vom monitoriza caracterul convenabil continuu. Atâta timp cât vom face acest
lucru, nici noi și nici  Asociații nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru orice Pierderi suferite de dvs. care
rezultă din orice acțiune sau omisiune a oricăror nominalizați sau agenți.
15.7
Sunteți responsabil pentru implicațiile fiscale sau tratamentul tranzacțiilor încheiate de către dumneavoastră în temeiul Acordului.
15.8
Dacă aveți un cont la noi, cu o altă persoană (e) (în cazul titularilor de cont comun) responsabilitățile
sau datoriile către noi ale fiecărei astfel de persoane trebuie să fie individuale și în solidar (de exemplu, putem
ține unul sau un grup de la dvs. responsabil sau răspunzător pentru noi, sau putem să le ținem pe toate, ca un
grup, responsabil sau răspunzător nouă) și putem acționa asupra ordinelor și instrucțiunilor primite de la orice
persoană (cu excepția cazului în care ne anunțați în scris contrariul), care este, sau care ne apare a fi, o astfel de
persoană.
15.9
Nicio dispoziție a prezentului Acord nu exclude sau restrânge responsabilitatea sau răspunderea noastră
pentru dvs. în ceea ce privește încălcarea de către noi sau de Asociații noștri  în cadrul sistemului de reglementare (așa cum este definit în normele FCA sau altfel pot fi interzise prin lege).
16

AVERTISMENT DE RISC

Ar trebui să luați în considerare avertismentele privind riscurile notificate în Anexa 2 și în Platforma Online și,
dacă nu le înțelegeți luați legătura cu reprezentantul clientului sau solicitați consultanță independentă.
17

REPREZENTĂRI ȘI GARANȚII

17.1
Declarați și ne garantați că (adică faceți declarații și promisiuni pe care ne vom baza când vom furniza
serviciile către dvs. Prin urmare, trebuie să vă asigurați că acestea sunt corecte, deoarece veți fi responsabil și
răspunzător în fața noastră):
17.1.1 sunteți persoană fizică, aveți cel puțin 18 ani, în deplinătatea facultăților mintale și aveți capacitatea
legală de a încheia un acord cu efecte juridice cu noi;
17.1.2 sunteți persoană juridică, înregistrată în mod valabil în conformitate cu legile țării unde sunteți înregistrat și ați aprobat deschiderea unui cont cu noi, printr-o rezoluție certificată de Comisie de către ofițerii societății
comerciale;
17.1.3 nicio altă persoană în afară de dvs.nu are sau nu va avea dobândă la contul/conturile dvs.;
17.1.4 Acordul, fiecare tranzacție și obligațiile create în temeiul ambelo,r sunt obligatorii pentru dvs. și având
efect obligatoriu față de dvs., în conformitate cu termenii lor (sub rezerva principiilor aplicabile ale capitalurilor
proprii) și nu va încălca termenii oricărei reglementări, ordin, taxă sau acord prin care sunteți legați;
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17.1.5 cu excepția cazului în care se convine altfel de către noi, sunteți singurul proprietar beneficiar (adică
nimeni altcineva nu are niciun fel de drepturi de proprietate legale) al tuturor Marjelor sau bani pe care îi transferați în temeiul Acordului, liber de orice garanție reală (adică nu ați dat o anumită formă de drepturi la banii
altcuiva);
17.1.6 indiferent de orice stabilire ulterioară, din contră tranzacționarea Produselor este potrivită pentru dvs.
șisunteți conștienți de riscurile implicate în astfel de tranzacții; și
17.1.7 informațiile dezvăluite nouă în formularul de deschidere de cont completat în mod corespunzător (inclusiv orice informații financiare) sunt adevărate, corecte și complete sub toate aspectele semnificative (cu excepția
modificărilor unei astfel de informații, notificată nouă în scris).
17.2
Fiecare reprezentare și garanție în temeiul clauzei 17.1 se consideră repetată de fiecare dată când plasați
un ordin sau încheiați o tranzacție cu sau prin noi.
18

CLAUZE

18.1
Vă obligați să  (adică ne faceți o promisiune obligatorie prin contract prin care veți face lucruri pe care
ne vom baza când vă furnizăm serviciile. Prin urmare, trebuie să vă asigurați că vă păstrați aceste promisiuni,
deoarece veți fi responsabil și răspunzător în fața noastră):
18.1.1 veți obține și veți respecta în orice moment,și veți face tot ceea ce este necesar să mențineți în vigoare
toată autoritatea, drepturile, aprobările, licențele și autorizațiile prevăzute la clauza 17;
18.1.2 sunteți dispuși și capabili, la cerere, să ne furnizați informații cu privire la poziția dvs. financiară, domiciliu sau în alte chestiuni;
18.1.3 ne veți anunța imediat de apariția oricărui faliment, insolvență sau de orice alt lucru similar;
18.1.4 veți:
(a)
respecta toate legile în vigoare în ceea ce privește Acordul și orice tranzacție, în măsura în care acestea
sunt aplicabile pentru dvs; și
(b)
utiliza toate măsurile rezonabile pentru a respecta toate legile aplicabile și reglementările referitoare la
Acord și la  fiecare tranzacție, în cazul în care o astfel de lege și de reglementările în vigoare nu se aplică în cazul
dvs. ,dar este nevoie de cooperarea dumneavoastră pentru a ne ajuta să ne îndeplinim obligațiile;
18.1.5 nu veți trimite ordine sau nu veți lua măsuri care ar putea crea o impresie falsă a cererii sau valorii unui
produs, sau să trimiteți ordine de care aveți motive să credeți că încalcă legislația sau regulamentele în vigoare.
veți respecta standardul de comportament, în mod rezonabil așteptat pentru persoanele aflate în poziția
dumneavoastră și nu veți faceți niciun pas care ne-ar putea face să nu respectăm standardul de comportament,în mod rezonabil așteptat pentru persoanele aflate în poziția noastră; și
18.1.6 la cerere, ne veți furniza astfel de informații, pe care le putem solicita în mod rezonabil pentru a evidenția aspectele menționate în prezenta clauză.
19 CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTEJAREA DATELOR
19.1
Putem colecta, utiliza și dezvălui date personale despre condițiile de viață ale persoanelor identificabile
(persoane fizice), inclusiv datele personale pe care ni le puteți dezvălui voluntar, în orice mod, astfel încât să
putem:
19.1.1 îndeplini obligațiile în temeiul Acordului;
19.1.2 desfășura activitățile contractuale zilnice și tranzacțiile cu dvs.;
19.1.3 alcătui o analiză statistică a paginilor vizitate din Facilitatea Online,
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19.1.4 monitoriza și analiza activitatea;
19.1.5 participa la prevenirea criminalității,și la respectarea juridică și de reglementare;
19.1.6 pune în vânzare și dezvolta alte produse și servicii;
19.1.7 transfera oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre în temeiul Acordului; și
19.1.8 procesa orice date cu caracter personal în alte scopuri conexe.
19.2
Nu vom obține sau solicita divulgarea datelor sensibile cu caracter personal (precumi originea etnică,
convingerile religioase sau rapoarte medicale) cu privire la persoane fizice, dar dacă alegeți să furnizeze astfel
de date sensibile cu caracter personal, putem presupune că astfel de date sensibile cu caracter personal sunt
furnizate cu acordul persoanei, pentru prelucrarea în scopurile pentru care au fost furnizate astfel de date cu
caracter personal, dacă nu ne notificați altfel în scris.
19.3
Dacă alegeți să rețineți datele personale non-sensibile cu caracter personal  ale unei persoane fizice pe
care le-am solicitat, nu vă putem oferi acces la Facilitatea Online.
19.4
Nici noi, nici oricare dintre Asociații noștri sau Furnizorii de servicii nu vom dezvălui datele personale pe
care noi sau ei le putem colecta despre o persoană fizică pentru terțe părți, cu excepția:
19.4.1 cazului în care noi sau ei suntem obligați să facem acest lucru prin orice lege sau reglementare aplicabilă;
19.4.2 cazului în care există o taxă pentru public de divulgat;
19.4.3 cazului în care interesele noastre legitime impun dezvăluirea; sau
19.4.4 la cererea sau cu consimțământului persoanei fizice sau a persoanelor descrise la clauza 19.5 de mai jos.
19.5
Noi, Asociații sau Furnizorii noștri de Servicii putem divulga date cu caracter personal celor care ne
furnizează servicii nouă, Asociaților sau Furnizorii noștri de servicii sau care acționează în calitate de agenți ai
noștri,ai Asociaților sau Furnizorilor noștri, oricărei persoane căreia noi, Asociații sau Furnizorii noștri de servicii le transferăm sau propunem transferarea oricăror drepturi sau obligații ale noastre sau ale lor, în temeiul
Acordului, precum  și agențiilor de referință autorizate de credit sau altor organizații care ne ajută pe noi, sau
pe Asociații sau Furnizorii noștri de Servicii și pe alții care iau decizii de credit și reduc incidența de fraudă sau în
cursul desfășurării identității, prevenirii fraudei sau a controalelor de control al creditelor. In plus, putem face
schimb de date personale despre o persoană fizică cu Asociații și Furnizorii noștri de Servicii, în scopuri comerciale, precum deservirea conturilor clienților și informarea clienților cu privire la noi produse și servicii, astfel
cum este permis de legislația în vigoare.
19.6
O persoană fizică poate avea anumite drepturi de acces la unele sau la toate datele cu caracter personal pe care le colectăm și le păstrăm cu privire la persoana fizică, la momentul solicitării, sau de a li se corecta
informațiile inexacte, în conformitate cu legile în vigoare privind protecția datelor. În cazul în care persoana fizică
dorește să-și exercite aceste drepturi (exclusiv pe propria cheltuiala), persoana fizică trebuie să ne contacteze
în scris, și si se poate solicita să furnizați informații suplimnetare pentru a ne ajuta la executarea unei astfel de
cereri.
19.7
Noi, Asocițaii sau furnizorii noștri de Servicii putem transfera date, inclusiv date cu caracter personal altor țări, inclusiv țărilor din afara SEE care este posibil să nu aibă legi de protecție a datelor, pentru oricare dintre
scopurile descrise în prezenta clauză 19. Prin acceptarea Acordului, sunteți de acord cu astfel de transferuri în
numele persoanelor fizice.
19.8
Noi, Asociații sau Furnizorii de Servicii putem înregistra sau monitoriza conversațiile telefonice dintre
dvs. și noi, Asociații ori Furnizorul nostru de Servicii pentru securitate, respectarea legii, în scopuri de instruire
și pentru a menține și îmbunătăți calitatea serviciilor noastre. Astfel de conversații telefonice pot fi utilizare de
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către noin drept probe, în cazul în care intervin litigii între noi.
19.9
Putem folosi cookie-uri sau dispozitive de urmărire a adresei  IP pe Platforma Online pentru a administra
Platforma Online, pentru a stoca parola și numele de utilizator, pentru a monitoriza vizitele paginilor de pe Platforma Online,cu această ocazie și cu alte ocazii de la terminalul dvs., pentru a vă personaliza servicul Platformei
Online și pentru a urmări și a facilita navigarea prin Platforma Online. Cookie este o bucată de date stocată pe
hard disk-ul dvs. ce conține informații despre  cu privire la utilizarea Platormei Online. Adresele IP pot fi legate
de datele dvs. personale și prin urmărirea acestor adrese, am putea obține astfel de date cu caracter personal. Accesul la Platforma Online este condiționată de acceptarea de către dumneavoastră a oricăror cookie-uri
și dispozitive de urmărire a adresei IP descrise aici și în scopurile explicate în această clauză. Prin acceptarea
Acordului, confirmați că ați înțeles natura generală a cookie-urilor și a dispozitivelor de urmărire a adresei IP și
scopurile pentru care acestea vor fi utilizate de către noi. Vă rugăm să consultați politica noastră de cookie (care
este disponibilă Pe Platforma Online) pentru mai multe informații.
19.10 Luați la cunoștință și acceptați că orice servicii furnizate prin intermediul Platformei Online implică transmisiuni prin internet și  prin urmare, astfel de transmisii sunt supuse unor riscuri inerente ale internetului. În
timp ce noi ne asumăm responsabilitatea de a lua măsuri de precauție rezonabile de securitate, de asemenea,
dvs. recunoașteți și acceptați faptul că, la fel ca orice rețea, puteți , de asemenea, fi expuși la programe neautorizate transmise de către părți terțe, violare corespondență electronică și / sau eșecul de informații și date pentru
a ajunge la destinațiile avute în vedere și / sau primirea eronată sau trimiterea într-o direcție falsă a unei astfel
de informații. Deși caracteristicile de confidențialitate și de securitate ale Asociaților și Furnizoriilor noștri de
Servicii sunt proiectate pentru a reduce aceste riscuri, nu putem garanta eliminarea lor. Prin urmare, confirmați
faptul că nicio transmisie prin intermediul Platformeii Online nu va fi garantată că este confidențială și nu vom
fi răspunzători sau responsabili în fața dvs. pentru încălcarea confidențialitatii ca urmare a unui astfel de eveniment.
19.11 Orice întrebări cu privire la utilizarea datelor confidențiale sau a datelor cu caracter personal trebuie
adresate ofițerului nostru de conformitate.
20 NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR ȘI COMPENSAREA
20.1

Următoarele se interpretează ca Nerespectări, în cazul în care în orice moment:

20.1.1 nu reușiți să respectați  pe deplin și imediat orice obligație de a ne face orice plată sau de a închide orice
poziție deschisă la data scadentă pentru decontare sau atunci când vă solicităm;
20.1.2 În absența oricărei obligații față de noi în temeiul Acordului sau în legătură cu orice tranzacție sau a comiterii oricărei încălcări a altor obligații în temeiul Acordului;
20.1.3 orice reprezentare sau garanție  care este incorectă, făcută de dvs. sau care a devenit sau va deveni ulterior, dacă se repetă în orice moment
20.1.4 considerăm că este necesar sau de dorit să prevenim ceea ce considerăm că este sau ar putea fi o încălcare de către dumneavoastră a clauzei 5.14.1 de mai sus;
20.1.5 (În cazul în care sunteți persoană juridică) începeți un caz voluntar (sau un caz involuntar este început
împotriva dvs.) sau o altă procedură caută sau propune lichidarea, reorganizarea, un aranjament sau concordat, o înghețare sau amânare,sau alte măsuri similare în ceea ce vă privește pe dvs și datoriile dvs. sub orice
faliment, insolvență, reglementare, supraveghere sau lege similară (inclusiv orice lege corporativă sau alta cu
potențial de aplicare pentru dvs., dacă este insolvabil) sau căutarea desemnării unui mandatar, receptor, lichidator, conservator, administrator, custode sau alt oficial similar de către  dvs. sau orice parte importantă a activelor dvs; sau dacă luați orice măsură corporativă pentru a autoriza oricare dintre cele menționate anterior; și, în
cazul reorganizării, aranjamentului sau a concordatului, noi nu suntem de acord cu propunerile;
20.1.6 (În cazul în care sunteți persoană juridică) sunteți dizolvat, sau, în cazul în care capacitatea sau existenta
dvs. depinde de o înregistrare într-un registru oficial, înregistrarea este eliminată sau se încheie, sau orice pro-
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ceduri  începute caută sau porpun dizolvarea,  îndepărtarea dintr-un astfel de un registru, sau încheierea unei
astfel de înregistrări;
20.1.7 (în cazul în care sunteți persoană fizică) (sau dacă vreunul din dvs. sunteți titulari de cont comun) decedați nu mai sunteți în deplinătatea facultăților mintale, sunteți în imposibilitatea de a vă plăti datoriile când acestea devin scadente, sau sunteți în stare de faliment sau insolvență, așa cum este definit conform oricărei legi de
faliment sau insolvență aplicabile dvs., sau orice datorie a dvs. care nu este plătită la data scadentă, sau devine
capabilă în orice moment să fie declarată, datorată sau plătibilă conform acordurilor sau instrumentelor care atestă o astfel de îndatorare, înainte de a fi altfel datorată și plătibilă, sau orice proces, acțiune sau alte proceduri
sunt inițiate sau orice măsură este întreprinsă pentru execuție, orice poprire sau catastrofă, sau un creditor ia în
posesie, în totalitate sau în parte, proprietatea dvs. sau activele (corporale și necorporale) ; sau
20.1.9 anticipăm în mod rezonabil că oricare dintre cele de mai sus pot să apară;
atunci ne putem exercita drepturile în conformitate cu clauza 20.2, cu excepția apariției unui eveniment specificat în clauzele 20.1.6 sau 20.1.8 (fiecare Nerespectare faliment), caz în care se aplică dispozițiile clauzei 20.3.
20.2
Conform clauzei 20.3, putem sau în orice moment, ca urmare a apariției unei nerespectări, să anulăm
orice oridnrestant, să reziliem servicile și să lichidăm toate sau oricare din pozițiile deschise (data de lichidare).
20.3
În cazul în care Nerespectarea falimentului apare, va trebui să ne exercităm drepturile conform clauzei
20.2, imediat înainte de momentul producerii nerespectării falimentului.
20.4
La data lichidării și după (la, sau cât mai curând posibil după data lichidării) trebuie să închidem  toate
pozițiile dvs. deschise și să aplicăm tuturor sumelor deținute de noi costurile acestor închideri.
20.5
If as a result of the actions taken by us pursuant to clause 20.4 your account is in credit, we shall pay
such money to such account as you direct as soon as reasonably practicable. În cazul în care sunt bani insuficienți în contul dvs. pentru a acoperi acțiunile întreprinse de către noi, în conformitate cu clauza 20.4, diferența
dintre suma de bani din cont și costul de închidere a pozițiilor deschise vor fi imediat scadente și plătibile nouă.
20.6
Drepturile noastre în conformitate cu clauza 20 sunt în plus, și nu în limitare sau excludere, a oricăror
altor drepturi pe care le-am putea avea în temeiul Acordului sau în alt mod,fie prin acord sau funcționarea legii.
În special, și fără a aduce atingere dispozițiilor clauzelor 20,2 la 20,5 (inclusiv), suntem autorizați și avem dreptul,
fără notificarea către dumneavoastră și la discreția noastră absolută, de a lua o astfel de măsură pentru a ne
proteja propria poziție, inclusiv, fără limitare, una sau mai multe din următoarele acțiuni (fie total sau parțial):
20.6.1 anularea tuturor sau oricăror ordine neexecutate;
20.6.2 închiderea, efectuarea, anularea sau, dacă este cazul, renunțarea la oricare dintre pozițiile deschise sau
intrarea  în pozițiile de compensare;
20.6.3 combinarea conturilor,compensări între conturi sau convertirea unei monede în orice altă monedă
(pentru evitarea oricărui dubiu, putem face acest lucru dacă a avut loc Nerespectarea falimentului sau în cazul în
care există un deficit ăntr-unul sau mai multe dintre conturile dvs. și un surplus în unul sau mai multe conturi);
sau
20.6.4 satisfacecerea oricărei obligații pe care o aveți față de noi,fie direct, fie prin intermediul garanției sau
fidesjusiunii, din oricare din banii  dvs. din custodia sau sub controlul nostru.
21 DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
21.1
Platforma Online poate încorpora datele ale terțelor părți, text, imagini, software, materiale multi-media și alte tipuri de conținut (Conținut Terța Parte) și trimiterile la termenul "Platforma Online", va include toate
materialele, conținutul și serviciile disponibile  din când în când pe Platfroma Online, fie vizualizate pe ecran sau
descărcate pe un alt calculator, incluzând, fără a se limita la, Conținutul Terței Părți.
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21.2
Platforma Online este protejată prin drepturi de autor, baze de date și alte drepturi de proprietate
intelectuală. Sunteți de acord ca noi și / sau terțele părți să păstrăm toate drepturile, titlul și interesul pentru
Platforma Online. Utilizarea Platformei Online nu conferă niciun drept de proprietate pe Platforma Online.
21.3
Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, sau în măsura în care este necesar pentru dvs. să
puteți vedea Platforma Online, în conformitate cu Acordul, nu trebuie:
21.3.1 să copiați Platforma Online în totalitate sau în parte (doar dacă faceți copii de rezervă exclusiv pentru
numai în scopul recuperării în caz de dezastru);
21.3.2 să afișați, reproduceți, creați lucrări derivate, transmiteți, vindeți, distribuiți, închiriați, concesionați, subînchiriați, timeshare, împrumutați sau transferați sau exploatați în orice mod Platforma Online, în totalitate sau
în parte;
21.3.3 încorporați Platforma Online la alte produse;
21.3.4 folosiți Platforma Online  în orice aranjament de partajare a fișierelor;
21.3.5 creați link-uri integrate din orice program software pentru Platforma Online;
21.3.6 eliminați sau ascundeți oricare dintre notificările privind dreptul de autor sau pe cele ale oricăruia dintre
asociații noștri;
21.3.7 utilizați oricare dintre mărcile noastre comerciale, mărci ale serviciului, nume de domenii, logo-uri, sau
alți identificatori sau ale altor furnizori ai terțelor părți;sau
21.3.8 să salvați în măsura permisă de lege, thenici de inginerie inversă, decompilare, dezasamblare sau acces
la  codul sursă al Platformei Online.
22

LEGĂTURI

Platforma Online poate conține link-uri către alte site-uri care nu sunt controlate de către noi sau de către Asociații noștri și conțin materiale create de terțe părți independente Proprietarii site-urilor nu au neapărat o relație
comercială sau de alt tip cu noi. Existența unui link de pe Platforma Online către site-ul unei terțe părți nu constituie o recomandare sau o altă aprobare din partea noastră, a Asociaților sau a Furnizorilor noștri de Servicii,
a unui astfel de site,conținutul său sau al oricărui furnizor al acestuia. Orice opinii sau recomandări exprimate
pe site-urile terțelor părți, sunt cele ale furnizorului în cauză și nu sunt opiniile sau recomandările noastre sau
ale vreunui Asociat al nostru. Nici noi, nici oricare dintre Asociații noștri nu acceptăm responsabilitatea pentru
conținutul furnizat pe vreun site care poate fi accesat prin link-urile de pe Platforma Online.
23

REZILIERE

23.1
Puteți solicita rambursarea în numerar și rezilierea Acordului în orice moment, printr-o notificare scrisă  
către noi, cu condiția să nu aveți nicio poziție deschisă și nici nu aveți  datorii restante la noi. Putem rezilia furnizarea serviciilor noastre printr-o notificare scrisă către dvs. în orice moment. Reziliere nu afectează tranzacțiile
încheiate anterior și nu aduc atingere oricăror drepturi și obligații acumulate sau restante fie ale dvs. fie ale
noastre.
23.2
Rezilierea nu va afecta drepturile sporite ale dumneavoastră sau ale noastre, indemnizațiile, angajamentele existente sau orice alte prevederi contractuale destinate pentru a supraviețui rezilierii Acordului.
23.3
Rezilierea nu va afecta finalizarea tranzacțiilor inițiate înainte ca noi să primim înștiințarea de reziliere de
la dumneavoastră.
23.4
La expirarea unei notificări de reziliere, vom anula toate ordinele restante și vom închide orice poziții
deschise pe care le dețineți la prețul de piață curent (așa cum este stabilit de către noi). În plus, veți plăti orice
taxe și cheltuieli suportate până la data rezilierii și orice cheltuieli suplimentare suportate în mod necesar de
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către noi (sau o terță parte) din rezilierea Acordului și orice pierderi realizate în mod necesar la decontarea sau
încheierea tranzacțiilor restante și transferul fondurilor înapoi către dumneavoastră.
24

NOTIFICĂRI

Conform clauzei 6, notificările și orice alte comunicări pot fi transmise prin poștă sau e-mail, la o adresă pe care
noi sau dvs. din când în când o transmitem reciproc, în scris. Toate comunicările transmise în acest mod, vor fi
considerate transmise și recepționate atunci când expeditorul expediază plicul antetimbrat sau primește confirmarea că e-mail-ul a fost primit.
25

RECLAMAȚII

Dacă aveți vreo plângere cu privire la performanța noastră în temeiul Acordului, trebuie să direcționați acestă
plângere la Departamentul pentru Conformitate cât mai curând posibil la +44 (0) 2077264003 sau prin e-mail la
compliance@admiral-markets.co.uk, care va investiga natura plângerii pentru a încerca să o rezolve. Dacă aveți
un litigiu comercial, vă rugăm să furnizați cât mai multe informați. Vom solicita numărul dvs. de cont (autentificarea pentru Facilitatea Online) și numărul biletului ordinului sau tranzacției în cauză. Regulile FCA precizează
faptul că trebuie să trimitem un răspuns final în scris la reclamația dvs. în termen de opt săptămâni de la primirea acesteia. Sunt disponibile la cerere detalii despre politica noastră internă de reclamații. De asemenea, aveți
dreptul să faceți plângere direct la Serviciul mediatorului financiar. Serviciul mediatorului financiar poate fi
contactat prin telefon la 0800 023 4567 sau puteți găsi detalii suplimentare pe website-ul lor www.financial-ombudsman.org.uk/con-sumer/complaints.htm.
26

GENERAL

26.1
   Furnizarea serviciilor noastre pentru dumneavoastră este supusă tuturor legilor, reglementărilor și a
altor dispoziții sau practici de piață la care suntem supuși (în modcolectiv legile sau reglementările în vigoare).
În cazul în care intervine orice conflict între Contract și orice lege sau reglementări în vigoare, acesta din urmă
va prevala. Noi nu suntem obligați să facem ceva sau să ne abţinem de la a face ceva care ar încălca legile sau
reglementările în vigoare și vom face tot ceea ce considerăm că este necesar pentru a le îndeplini.  
26.2
Drepturile și obligațiile restante (în special, cu privire la clauzele 15, 20, 26 și 27) și tranzacțiile vor supraviețui rezilieriiContractului și vor continua să fie reglementate de dispozițiile sale și clauzele speciale convenite
între noi în legătură cu astfel de tranzacții, până în momentul în care toate obligațiile au fost pe deplin efectuate.
26.3
În cazul în care orice prevedere a Contractului va fi declarată de către orice instanță sau organ administrativ competent a fi nulă sau inaplicabilă, o astfel de invaliditate sau inopozabilitate nu va afecta celelalte
dispoziții ale Contractului care vor rămâne în vigoare și vor continua să producă efecte.
26.4
Orice eșec din partea noastră (indiferent dacă se continuă sau nu) care va perista asupra respectării cu
strictețe a oricăei prevederia Contractului nu va constitui şi nici nu poate fi considerată o renunțare de către noi
la oricare dintre drepturile sau soluţionările noastre. Drepturile și soluţionările care ne sunt conferite în temeiul
Contractului sunt cumulative și exercitarea sau renunțarea la orice parte a acestuia nu împiedică sau opreşte
exercitarea oricăror alte drepturi și căi suplimentare de atac.
26.5
Nicio acțiune, indiferent de formă, care rezultă din sau în legătură cu acest Contract, sau care în alt mod
există între părți, nupoate fi introdusă de către o parte mai târziu de doi ani din momentul în care cauza acțiunii
este descoperită. Descoperirea acțiunii trebuie să fie raportată în termen de doi ani de la încetarea Contractului.
26.6
Legea Contractelor 1999 (Drepturile Terţelor Părți) nu se aplică acestui Contract şi niciunui acord sau
document încheiat în temeiul Contractului și numai părțile care deţin drepturi sau obligații explicite în temeiul
Contractuluivor putea pune în aplicare orice termen al şi vor putea beneficia de acest Contract.
26.7
Suntem acoperiţi de Schema de Compensare a Serviciilor Financiare (FSCS). Dacă nu putem să ne îndeplinim obligațiile noastre în ceea ce privește activitățile de investiții, în cazul în care depuneţi o cerere validă aţi
putea avea dreptul la despăgubiri din partea FSCS în ceea ce privește investițiile pe care le stabilim sau de care
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ne ocupăm pentru dumnavoastră.  Acest lucru depinde de tipul de activitate și de circumstanțele cererii. Cele
mai multe tipuri de afaceri de investiții sunt acoperite 100% pentru primele 50,000£ pe persoană. Mai multe
informații sunt disponibile la sediul nostru sau lasediul Schemei de Compensare a Serviciilor Financiare, 10th
Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU. Ar trebui să rețineți că această schemă este disponibilă în mod normal pentru clienții persoane fizice și pentru unii clienți profesioniști (astfel cum se defineşte
în Regulile FCA).   
27

LEGEA CARE REGLEMENTEAZĂ ŞI JURISDICŢIA

27.1
Contractul este guvernat de și se interpretează în conformitate cu legile din Anglia. Fiecare parte se
supune irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor engleze pentru a soluționa orice proces, acțiune sau alte
proceduri referitoare la acord (proceduri). Nimic din Contractnu ne va împiedica să introducem o acțiune împotriva dumneavoastră în orice jurisdicție.
27.2
Fiecare parte este de acord irevocabil de a renunța la orice obiecție pe care o poate avea în orice moment la alegereainstanţei competentepentru orice acțiuni introduse în instanțele britanice și este de acord să
nu pretindă că o astfel de procedură a fost introdusă într-un forum neconform sau că o astfel de instanță nu are
jurisdicție asupra acesteia.
Anexa 1
EVALUAREA ŞI CLASIFICAREA CLIENŢILOR
În scopul de a oferi servicii de tranzactionare online pentru clienti, avem nevoie, înainte de furnizarea serviciilor
noastre, ca aceşti clienți (sau potențiali clienți) să prezinte informații suficiente pentru a ne permite să înțelegem circumstanțele clientului și să ne ofere motive rezonabile pentru a crede că acest clientdeţine cunoștințele
și experiența necesare pentru a înțelege riscurile asociate serviciilor de tranzactionare online oferite acestora.
În scopul de a determina cunoștințele și experiența clientului în ceea ce privește tranzacționarea online, informațiile obținute de către noi ne permit să stabilim:
●
tipurile de servicii de tranzacționare sau de investiții, tranzacțiile și piețele financiare și produseleasupra
cărora clientul are experiență;
●
și

volumul, natura și frecvența tranzacțiilor comerciale ale clientului și perioada în care au fost desfășurate;

●

nivelul de educație, profesie sau, dacă este cazul, profesia anterioară a clientului.

Avem dreptul să ne bazăm pe informațiile furnizate către noi din partea clienților, cu excepţia cazului în care
luăm la cunoştinţă, sau în mod rezonabil ar fi trebuisă luăm la cunoştinţă de faptul că informațiile furnizate erau
depășite, inexacte sau incomplete.
Vă vom trata în calitate de client persoană fizică, cu excepția cazului în care vă vom anunţa că sunteți clasificatdrept client profesional sau participant eligibil. Clasificarea dvs. în calitate de clientva face obiectul modificării în
orice moment, în momentul primirii unei notifcăti din partea noastră.
Ataşăm mai josun rezumat prescurtat al cerințelor privind clasificarea clienților profesionali și a participanţilor
eligibili. Clienţii persoane fizice sunt clienți care nu sunt nici clienți profesionali nici participanţi eligibili.
Următoarele persoane pot fi clasificate drept clienti profesionali:
●
entități autorizate sau reglementate să opereze pe piețele financiare (inclusiv instituții de credit, societăţi
de investiţii, alte instituții financiare autorizate sau reglementate, societățile de asigurări, organismele de plasament colectiv și societățile de administrare ale acestor sisteme, fonduri de pensii și societățile de administrare
a fondurilor de pensii, furnizori de mărfuri şi instrumente derivate din mărfuri, precum și orice alți investitori
instituționali);

admiralmarkets.com

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

22

Admiral Markets UK Ltd
16 St Clare Street London, EC3N 1LQ,
Marea Britanie
Tel: +44 (0)20 7726 4003
Număr înregistrare FCA: 595450
Număr societate: 08171762
●
guvernele naționale sau regionale, organismele publice care administrează datoria publică, băncile
centrale, instituții internaționale și supranaționale precum Banca Mondială, FMI, ECP, BEI și alte organizații inter-naționale similare;
●

o întreprindere mare, care îndeplinește cel puțin două dintre următoarele condiții

1.

un bilanț de cel puțin 20 de milioane de euro;

2.

o cifră de afaceri netă de cel puțin 40 de milioane de euro;

3.

fondurile proprii de cel puțin 2 milioane de euro.

Următoarele persoane pot fi clasificate drept participanţi eligibili:
●

entități care sunt autorizate sau reglementate ca societăți de investiții;

●

instituții de credit;

●

firme de asigurari;

●

un fond OPCVM sau societatea de administrare a acestuia;

●

fonduri de pensii sau societățile de administrare ale acestora;

●

alte instituții financiare autorizate sau reglementate de către EEA;

●

furnizori de mărfuri şi instrumente derivate din mărfuri;

●
un guvern național, sau biroul său corespunzător, inclusiv organismele publice responsabile cu gestionarea datoriei publice;
●

bănci centrale: şi

●

Organizaţii supranaţionale.

Astfel cum se menționează mai sus, clientul persoană fizică poate solicita recalificarea drept client profesional,
în cazul în care clientul are, în propria sa opinie, suficientă experiență, cunoștințe și expertiză pentru a lua decizii
de investiții independente și de a evalua în mod adecvat riscurile asociate.
Anumite drepturi aplicabile clienților persoane fizice (inclusiv cele care rezultă din MiFID și din legislația sa subordonată) nu vor fi aplicabile clienților profesionali sau participanţilor eligibili.
Ne păstrăm dreptul, de a reclasifica orice client în calitate de client persoană fizică, în cazul în care, în opinia
noastră, clientul relevant nu este în măsură să evalueze suficient sau să gestioneze riscurile asociate unui serviciu sau unei anumite tranzacții.
Un participant eligbili poate solicita să fie tratat ca un client cu o protecție normativă mai amplă (client profesional sau client persoană fizică), în general, sau cu privire la o anumită tranzacție.
În funcţie de caz, vom notifica clienții cu privire la drepturile pe care le vor pierde în cazul în care aceştia sunt
trataţi dreptclienţi profesionalisau participanţi eligibili și vom solicita ca aceştia să confirme în scris luarea la
cunoştinţă şi că acceptă pierderea acestor drepturi.
Nu vom fi obligați să reclasificăm niciun client.
Anexa 2
DEZVĂLUIRE RISC
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VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI INFORMAȚIILE DIN ACEASTĂ ANEXĂ ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE NOASTRE.
CFD-URILE DE TRANZACȚIONARE NU SUNT POTRIVITE PENTRU TOATĂ LUMEA, IMPLICĂ UN RISC RIDICAT ȘI POT
AVEA CA REZULTAT O PIERDERE CARE POATE DEPĂŞI INVESTIŢIA DUMNEAVOASTRĂ INIŢIALĂ
Scopul acestei anexe este acela de a vă informa asupra unora dintre riscurile asociate cu CFD-urile de tranzacționare.
Nu se intenționează ca această Anexă să includă o descriere completă a tuturor riscurilor implicate în CFD-urile
de tranzacționare. Trebuie săvă asiguraţi că decizia de a utiliza serviciile noastre se face pe bază de informații și
că sunteți mulțumit de informațiile disponibile pentru dumneavoastră. Dacă nu sunteți sigur sau nu înțelegeţi
conținutul acestei Anexe, vă rugăm să solicitaţi consiliere financiară independentă.
Înainte de a tranzacţiona CFD-uri trebuie să fiţi conștient de riscurile implicate. Gradul ridicat de pârghie asociat
cu aceste tipuri de investiții înseamnă că gradul de risc în comparație cu alte produse financiare este mai mare.
Pârghia (sau tranzacționare pe marjă) poate fi împotriva dumneavoastrărezultând atât într-o o pierdere substanțială precum și într-un câștig substanțial.
Performanțele anterioare ale acestor tipuri de investiții nu garantează rezultate viitoare. Trebuie să aveţi în
vedere orice comision şi datorii fiscale pe care le veţi suporta personal. Admiral Markets UK Ltd nu își asumă
nicio responsabilitate sau răspundere pentru nicio taxă pe care aţi putea fi obligat să o plătiţi cu privire la orice
profituri realizatepe Platformele noastre Online.
Tranzactionarea pe marjă implică un nivel ridicat de risc și nu este potrivită pentru toti investitorii. Gradul ridicat
de pârghie poate fi atât împotriva dumneavoastră cât şi în favoarea dumneavoastră. Este responsabilitatea
dumneavoastră exclusivă să monitoriaţi pozițiile deschise și ar trebui să le monitorizaţi îndeaproape.
Înainte de a tranzacționare, ar trebui să luaţi în considerare cu atenție obiectivele dumneavoastră de investiții,
nivelul de experienţă financiară și apetitul pentru risc. Dacă nu sunteți deloc sigur în ceea ce privește caracterul
adecvat al produselor oferite de noi, vă rugăm să solicitaţi consiliere financiară independentă. Există întotdeauna o relație între o recompensă ridicată și un risc ridicat. Orice tip de piață sau de speculaţie comercială care
poate genera profituri neobișnuit de mari, prezintă, de asemenea, un risc ridicat faţă de capital. Numai fondurile
excedentare ar trebui să fie considerate în pericol și, dacă nu sunteţi în măsură să susțineţi pierderile de tranzacționare, atunci nu ar trebui să tranzacţionaţi CFD-uri.
Recomandăm ca TOȚI CLIENȚII să se familiarizeze cu CFD-urile, cerințele de Marjă, instrumentele de tranzacționare, platformele noastre de tranzacționare și piețele financiare, în general, profitând de contrul nostru pentru
demonstrare (Cont Demo) GRATUIT şi FĂRĂ  RISC. Vă rugăm să consultați site-ul nostru www.admiralmarkets.
co.uk pentru detalii.
1. CFD-uri în General
CFD-urile sunt produse financiare complexe, care, în general, se închid numai atunci când un client alege să
închidă o poziție deschisă existentă, și, prin urmare, în general nu au o dată scadentă stabilită. (Acest lucru poate
suferi modificări în funcție de termenii categoriei de active de bază și/sau ai produsului).
CFD-urile pot fi asemănătoare contractelor futures, care pot fi încheiate în legătură cu anumite valute străine,
indice, metale prețioase, petrol, mărfuri sau instrumente financiare. Cu toate acestea, spre deosebire de alte
contracte futures, contractele CFD pot fi decontate numai în numerar. Tranzacționarea cu CFD-uri poate avea,
de asemenea, un pasiv contingent și ar trebui să fiţi conștient de implicațiile acestui fapt, astfel cum este prezentat mai jos. Toate CFD-urile noastre sunt contracte sintetice, ceea ce înseamnă că clienții nu au niciun drept la
instrumentul de bază sau lucrul sau drepturile care rezultă din acestea, cu excepția cazului în care se precizează
în mod specific în CFD. Aceasta nu include niciun drept la nicio acțiune de referință de bază sau la drepturi de
vot aferente.
2. Pieţe străine
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CFD-urile referitoare la piețele externe implică diverse riscuri de pe piețele native ale clientului. În unele cazuri,
riscuri va fi mai mare. Potențialul pentru profit sau pierdere din tranzacții legate de piețele străine vor fi afectate
de fluctuaţiile cursurilor de schimb valutar. Astfel de riscuri sporite includ riscurile de taxe politice sau economiceîntr-o jurisdicție străină, care pot modifica în mod substanțial și permanent condițiile, termenii, vândabilitatea
sau prețul unei monede străine.
3. Ordine sau strategii pentru reducerea riscului
Plasarea unor ordine (de exemplu, ordinele „stopare pierdere'' sau 'limitele de stopare”), care sunt destinate
să limiteze pierderile cu privire la anumite sume nu pot funcționa întotdeauna, deoarece condițiile de piață sau
limitările tehnologice pot face imposibilă executarea unor astfel de ordine la prețurile solicitate sau chiar de tot.
În cazul în care client tranzacţionează folosind astfel de ordine sau strategie,va face acest lucru cu acceptarea
riscului.
4. Pârghie
CFD-urile au un grad ridicat de risc. Nivelul datoriei și pârghia care se pot obține cu CFD-uri înseamnă că trebuie
să plasați doar un mic depozit (Marja) pentru a începe tranzacționarea cu noi, cu toate că acest mic depozit
poate avea ca rezultat pierderi mari sau câștiguri mari. Tranzacţiile cu pârghie marefac obiectul unor schimbări
majore în ceea ce priveşte suma  ca urmare a unor schimbări relativ mici în ceea ce priveşte valoarea sau nivelul
instrumentului sau lucrului de bază pe care se bazeaza pretul CFD-ului.
5. Tranzacţii cu răspundere contingentă
CFD-urile sunt tranzacții cu pârghiesau tranzacţii de marjăpentru care vi se cere să efectuați o serie de plăți
contra valorii contractului, în loc să plătiţi imediat întreaga valoare a contractului. S-ar putea să fie necesar să
susţineţi o pierdere totală a marjei pe care o depozitaţi la noi pentru a stabili sau menține o poziție. Efectuăm
o re-evaluare continuă pe parcursul fiecărei zile lucrătoare, iar orice profit sau pierdere se reflectă imediat în
contul dvs. și o pierdere vă poate solicita să plătiţi o Marjăsuplimentară substanțialăimediat pentru a vă menține
pozițiile deschise.
Putem modifica ratele marjei și/sau cerințele de tranzacționare fictive, în orice moment (inclusiv în week-end/
sărbători legale sau în condiții anormale de piață), ceea ce poate duce, de asemenea, la o modificare a Marjei
pe care trebuie să o mențineţi. În cazul în care nu mențineţi o Marjă suficientă în contul dvs. în orice moment și/
sau nu oferiţi un astfel de fond suplimentar în termenul necesar, pozițiile deschise pot fi închise la o pierdere şi
puteţi fi responsabil pentru orice deficit rezultat.
6. Tranzacţii necotate la bursă (OTC)
Atunci când tranzacționaţi CFD-uri nu tranzacţionaţi pe o piață sau un schimb valutar reglementate. Veţi intra în
contact cu noi în ceea ce privește instrumentul financiar sau lucrul de bază pe care se bazeaza pretul CFD-ului.
Toate pozitiile deschise la noi trebuie să fie închise la noi si nu pot fi închise cu nicio altă parte. Acest lucru se
poate face dificil pentru dumneavoastră închiderea unei poziţii la un preț cu care sunteți mulțumit sau deloc (de
exemplu, dacă apar probleme tehnice cu Platforma noastră Online și aceasta este indisponibilă, sau în cazul în
care intrăm în insolvenţă)
Tranzacționarea în tranzacțiile financiare OTC vă poate expune la riscuri mai mari decât în cazul tranzacționării
pe o piață reglementată, deoarece nu există nicio piață pe care să vă închideţi pozițiile deschise și prețurile și
alte condiții sunt stabilite de către noi sub rezerva oricăror cerințe legale/reglementare. Tranzacțiile OTC pot
crește riscul de lichiditate şi pot introduce alți factori de risc semnificativi: poate fi imposibil, de exemplu, să evaluaţivaloarea unei poziții care rezultă dintr-o tranzacție OTC sau să  determinaţi expunerea la risc. De asemenea,
prețurile ofertei, precum și prețurile de ofertă nu trebuie să fie citate de noi și, chiar și în cazul în care acestea
sunt, ar putea fi dificilsă stabilim un preț convenabil mai ales atunci când schimbul valutar relevant sau pe piața
relevantă pentru bazăsunt închise sau suspendate. Sunteți de asemenea expus riscului de neîndeplinire din partea noastră; cu toate acestea, în cazul puțin probabil ca acest lucru să se întâmple, suntem membri ai Schemei
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de Compensare a Serviciilor Financiare (FSCS): http://www.fscs.org.uk
7. Preţuri
Preturile postate pe Platforma noastră Online pot să nu reflecte neapărat piaţa mai largă. Vom selecta prețurile
pe care le consideram adecvate pentru a determina cerințele de marjă și în mod periodic marcăm tranzacţionarea poziţiilor în contul dvs. și închiderea unor astfel de poziții. Desi ne așteptăm că aceste prețuri vor fi în mod
rezonabil legate de cele disponibile pe ceea ce este cunoscută sub numele de pe Piața Interbancară sau în orice
loc de tranzacționare adecvat sau altă piață financiară (Piața de Referință), prețurile pe care le folosim pot varia
de la cele disponibile la bănci și la alţi participanţi pe Piața de Referință. În consecință, putem exercita o putere
discreționară considerabilă în stabilirea necesităţilor cu privire la Marjă și la colectarea Marjei de la dumneavoastră. Având în vedere că CFD-urile sunt parțial legate de bază (și de orice Piață de Referinţă), trebuie să vă asiguraţi că suneţi conştienţi de riscurile implicate în bază inclusiv fluctuaţia monedei, volatilitatea şi întreruperile (o
deplasare bruscă a prețurilor poate fi cauzată de mulţi factori inclusiv dar nu exclusiv, evenimente economice,
anunțuri de piață și perioadele în care comercializarea în elementele de bază nu are loc).
Ordinul de limitare a pierderii nu este garantat şi nu vă protejează împotriva acestui risc, deoarece nu este imediat și declanșează doar un ordin de a închide poziția la cel mai apropiat pret disponibil.
8. Monitorizarea Poziţiei
Este responsabilitatea dumneavoastră să monitorizaţi în permanență pozițiile pe le-ați deschis și ar trebui să
vă aflaţi întotdeauna în poziţia de  a face acest lucru. Cu toate că vom încerca să închidem pozițiile în momentul
când Marja a fost epuizată, nu putem garanta că acest lucru va fi posibil și, prin urmare, veţi rămâne răspunzător pentru orice deficit rezultat.
Această Anexă ar trebui să fie citită împreună cu termenii și condițiile principale de afaceri din care această
Anexă face parte, precum și orice alt document furnizat sau pus la dispoziție pe Platforma noastră Online.
9. Riskde eveniment neașteptat și risc pe timp deweek-end
Diverse situații, evoluții, suspendări, pauze neaşteptate în orele de tranzacționare sau evenimente care pot
apărea peste week-end/sărbătoare legală (fie în Marea Britanie sau într-o altă țară)moment când o piață se
va închide general pentru tranzacţionare, poate cauza ca piața/clasa de active de bază să se redeschidă la un
preț/nivel semnificativ diferit faţă de cel existent în ziua în care piața/clasa de active de bază s-au închis în ziua
lucrătoare/de tranzacționare precedentă. Nu veţi putea utiliza Platforma Online pentru a plasa sau modifica
ordineîn astfel de momente când piețele sunt în general închise. Există un risc mare ca ordinele de limitare
a pierderiirămase pentru a proteja pozițiile deschise deținute în aceste momente să fie executate la un nivel
semnificativ mai prost decat pretul specificat al acestora.Atunci când faceţi acest lucru, dumneavoastră acceptaţi
acest risc și că veți fi responsabil pentru orice deficit rezultat.
10. Tranzacţionare electronică
Tranzacționarea în contractele OTC prin intermediul Platformei Online poate diferi faţă de tranzacționarea pe
alte sisteme electronice de tranzacționare precum și de tranzacționareape o piață convențională sau deschisă.
Veţi fi expus la riscuri asociate cu sistemul de tranzacţionare electronic, inclusiv timpul mort cauzat de hardware,
software și de sistem, cu privire la  Platforma Online, sistemele dumneavoastră şi infrastructura de comunicații
(de exemplu Internet) care vă conectează la Platforma Online.
11. Suspendări ale tranzacţionării
În anumite condiții, poate fi dificilă sau imposibilălichidarea unei poziții. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, în momente de circulație rapidă a prețurilor în cazul în care prețul unei baze crește sau scade în timpul
unei sesiuni de tranzacționare într-o asemenea măsură încât tranzacționarea în activul de bază este restricționată sau suspendată. În cazul în care se întâmplă acest lucru, va trebui să acceptați orice risc asociat și veţi fi
responsabil pentru orice deficit rezultat. De asemenea va trebui să fiţi conștient de faptul că, în anumite circum-
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stanțe,vom fi obligaţi să închidem poziții din cauza instrucțiunilor de reglementare sau de schimb valutar  și, ca
atare, nu suntem răspunzători pentru niciopierdere care poate rezulta.
12. Comisioane
Înainte de a începe să tranzacţionaţi, va trebui să obțineţi detalii cu privire la toate comisioanele și alte cheltuieli
pentru care veţi fi răspunzător, astfel cum este indicat Anexele cu privire la taxe,disponibile pe Platforma Online.
13. Insolvenţă
Dacă intraţi în insolvenţăsau în faliment sau vă aflaţi într-o situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor faţă de noi,
acest lucru poate duce la lichidarea sau închiderea pozițiilor dumneavoastră fără consimțământul dumneavoastră. În caz de insolvenţă din partea noastră, orice sumăde bani pe care o deţineţi la noi poate fi nerecuperabilă.
14. Comunicare
Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi care apar ca urmare a comunicării întârziate
sau neprimite între dumneavoastră şi noi.  
15. Consiliere
Noi nu oferim consultanță pentru investiții și oferim numai servicii de execuție. Deşi putem face aprecieri generale ale piețelor, aceste evaluări nu reprezintă consultanța individuală de investiții și nu luăm în considerare
circumstanțele individuale. Orice decizie de tranzacţiona este numai a dumneavoastră.
Efectuăm o evaluare a adecvării pentru tranzacţionarea cu CFD-uri pe baza informațiilor pe care ni le daţi cu
privire la experiența dvs. de tranzacționare și activele și veniturile financiare. Noi nu monitorizăm în numele
dumneavoastră dacă informațiile furnizate într-un formular de cerere completat în mod corespunzător, sau în
alt mod,vor rămâne adevărate sau dacă situația dumneavoastră financiară va rămâne aceeași. Dumneavoastră
trebuie să vă asumaţi responsabilitatea exclusivă pentru a ne asigura că suntem actualizaţi cu privire la orice informații relevante, care ne-ar putea afecta evaluarea adecvării CFD-urilor tranzacţionate pentru dumneavoastră.
16. Acţiuni corporative:  CDF-uri pe acţiuni
Vă rugăm să rețineți că tratamentul pe care îlveţi primi în timpul unei acțiuni corporative poate fi mai puțin
favorabil decât în cazul în care deţineţi instrumentul de bază, deoarece modificările pe care le facem ar putea fi
necesar să se facă într-o manieră reacționară și să producă efecte mai devreme decât acțiunea corporativă. Prin
urmare, timpul pe care îl aveţi la dispoziţie pentru a lua decizii ar putea fi redus în mod considerabil; opțiunile
disponibile pot fi mai restrictive/mai puțin avantajoasă și este posibil chiarsă nu existe nicio oportunitate pentru
dumneavoastră de a inchide pozitia. Dat fiind faptul că evenimentele corporative pot fi anunțate de multe ori
foarte rapid  s-ar putea să
17. Dividende și Ajustări de Dividende pentru CFD-uri
O "Ajustare de dividend" este o ajustare care se aplică atunci când o acţiuneîşi trece data ex-dividend (inclusiv
data exa oricărui dividend special) pe piața de bază. În cazul pozițiilor lungi, ajustarea dividendului este creditată
în contul dumneavoastră. În cazul pozițiilor scurte, ajustarea dividendului este debitată din contul dvs.
A.  Cum afectează dividendele pozițiile de pe indice sau acțiuni?
Atunci când o cotă de bază devie ex-dividend (adică, ei plătesc dividende către acționari), vom face o ajustare
de numerar în contul dvs., astfel încât poziția dvs. să nu fie afectată de scăderea prețului care are loc pe piaţă
pentru această acțiune sau indice. Daca aveţi o pozitie lungă, vom credita contul. Dacă aveţi o poziţie scurtă, îl
vom debita.
B.  Ce se întâmplă atunci când oacţiune sau un indice devine ex-dividend?
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Atunci când o acţiune devine ex-dividend, valoarea cotei va scădea, în general, cu aceeași valoare ca și dividendul. Din moment ce un indice al acțiunilor este alcătuit dintr-un număr de societăţi, scăderea valorii acțiunilor va
determina, de asemenea, o scădere a valorii indicelui.
C.  De ce facem ajustarea În cazul în care prețul unei acțiuni sau indice scade după ce devine ex-dividend, profitul și pierderea (P&P)  dumneavoastră actuale vor fi afectate. Daca deţineţi o poziţie lungă, acest lucru înseamnă
că pierdeți un potențial profit. Daca deţineţi o poziţie scurtă, acest lucru înseamnă că P&P-ul dumneavoastră
este mai bun decât ar trebui să fie. Având în vedere faptul că scăderea prețului este o mișcare de așteptat pe
piață, va trebui să facem o ajustare, stfel încât P&P-ul să nu fie afectat.
Valoarea dividendului va varia în funcție de societate sau indice.
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