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ADMIRAL MARKETS UK LTD 

DICLAIMER ANALIZ 

 

Ta dokument za omejitev odgovornosti (disclaimer), podaja dodatne infromacije o analizah, predlogih, 

napovedih ali drugih podobnih vsebin ali informacijah (v nadaljevanju “Publikacij”) objavljenih na spletni 

strani Admiral Markets UK Ltd (“Admiral Markets“). Preden dokočno sprejmete odločitev o investiranju si 

preberite še sledeče:   

 

1. Publikacije so objavljene samo v informativne namene in niso nikakršen investicijski nasvet ali 

priporočilo. 

 

2. Vsako odločitev o investiranju sprejme vsak posamezna stranka sama. zato Admiral Markets ne 

odgovarja ali sprejema nikakšne škode, ki je narejena z odločitvijo posameznika, neglede če je ali 

ni v skladu s Publikacijo ali ne s stani vsake stranje  

 

3. Vsaka Publikacija je pripravljena in temelji na osebnem mnenju analitika (v nadaljevanju”Avtorja”) 

 

4. Da bi zagotovili, da bodo interesi strank zaščiteni in da bodo Publikacije objektivne, ter da se na 

poškoduje kredibilnosti Admiral Marketsa so vzpostavljeni ustrezni notranji postopki za 

preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov. 

 

5. Na vse načine se poskušamo zagotoviti, da so vsi viri Publikacij zanesljivi in da so predstavljene 

vse informacije, kolikor je to le mogoče, na razumljiv, pravočasen, natančno in v celoti, Admiral 

Markets ne jamči za točnost ali popolnost katerihkoli podatkov v publikaciji. Predstavljeni podatki, 

ki se nanašajo na katero koli pretekla uspešnost, niso zanesljiv kazalec rezultatov v prihodnosti. 

 

6. Vsebina Publikacije se ne sme razlagati kot izrecno ali implicitno obljubo, garantirano ali 

posredovano s strani Admiral Marketsa, da bo stranka lahko imela samo korist od strategije ali da 

bi se razumelo, da je izguba omejena.  

 

7. Vse vrste prejšnjih ali simuliranih izvajanj s finančnimi instrumenti, navedenih v Publikaciji si ne bi 

smeli razlagati kot izrecno ali implicitno obljubo, garancijo ali posredno informacijo s strani Admiral 

Marketsa za vse prihodnje uspešnosti. Vrednost finančnega instrumenta lahko pada ali raste zato 

ohranjanje vrednosti premoženja ni zagotovljena. 

 

 

8. Projekcije vključene v Publikacije so lahko predmet dodatnih pristojbin, davkov ali drugih dajatev, 

odvisno od predmeta objave. Cenik, ki se uporablja za storitve, ki jih zagotavlja Admiral Markets je 

javno dostopna na spletni strani Admiral Markets. 
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Opotorilo o tveganju: Forex in CFD trgovanje prinaša visoko tveganje in je v osnovi špekultivne narave, ter 

lahko prinaša izgube, kot tudi dobičke. Preden se odločite za sodelovanje in s tem trgovanje vam 

priporočamo, da si poiščete nasvete s strani neodvisnih finančnih svetovalecev o tveganju, ki je prisotno. 

Več informacij: https://admiralmarkets.com/risk-disclosure. 
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