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Akcijas “DAX30 bez spreda” 

 

Noteikumi un nosacījumi 
1. Vispārīgi noteikumi un definīcijas 

DAX30 bez spreda ir Piedāvājums, kurā Atbilstošie Klienti saņem spreda atmaksu 
par Atbilstošiem Darījumiem, kuri veikti Spreda Atmaksas Termiņa Laikā uz DAX 30 
indeksa CFD: 

 • Piedāvājums ir Admiral Markets UK Ltd mārketinga akcija Termiņa Laikā no 2016. 
gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. septembrim 

• Atbilstošie klienti ir jaunie un esošie klienti no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un 
Spānijas, kuriem atvērti Admiral.Markets konti, un kuri ir iemaksājuši Depozītu 
Termiņa Laikā 

• Spreda Atmaksa ir kompensācija spreda vērtībā, kas ir vienāda ar cenas 
pieaugumu viena pilna indeksa punkta (1.0 punkts) apmērā uz [DAX30], [DAX30] - 
Pro instrumentiem 

• Depozīts ir līdzekļi no pirmajiem depozīta darījumiem, kuri veikti tirdzniecības kontā 
saskaņā ar esošo termiņa ilgumu, ieskaitot līdzekļus, kas pārskaitīti uz Admiral 
Markets UK Ltd, atsevišķos darījumos un depozitēti uz tirdzniecības kontu vienā 
kopējā transakcijā 

• Atbilstoši darījumi ir orderi, kas atbilst kritērijiem uz augstāk minētajiem 
instrumentiem, ar: 

a. minimālo starpību starp atvēršanas un aizvēršanas laiku, kas ir vienāds ar 5.0 
minūtēm 

b. minimālo peļņas/zaudējumu absolūto vērtību, kas pārsniedz piecus pilnus indeksa 
punktus (>5.0 punkti) 
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• Spreda atmaksas termiņš ir noteikts individuāli katram atbilstošajam klientam, sākot 
no dienas kad ir depozitēti jauni līdzekļi: 

Jauni Līdzekļi, EUR vai 
ekvivalents 

Spreda atmaksas termiņš, darba 
dienas 

1,000 - 1,999 10  

2,000 - 2,999 20 

3,000 - 4,999 30 

virs 5,000 55 

 

2. Papildu noteikumi 

• Nav nepieciešama papildus reģistrācija, lai piedalītos akcijā, jo atbilstošiem 
klientiem visi nosacījumi tiek piemēroti automātiski.  

• Klientiem, kuri stādīti priekšā Admiral Markets UK Ltd kā partneri, piemēram, 
brokeri (IB), referāļu partneriem un white-labels - nav tiesību piedalīties akcijā. 

• Tikai viens konts, katram atbilstošajam klientiem, tiks nodrošināts ar spreda 
atmaksāšanu. Ja jauni ieskaitījumi ir veikti uz vairākiem kontiem, kontam ar lielāko 
summu, tiks piemērota spreda atmaksāšana. 

• Hedžētas (buy un sell) DAX indeksa CFD pozīcijas ([DAX30] un/vai [DAX30]-Pro), 
kuras tiek atvērtas un turētas vienlaicīgi jebkuru laiku (gan uz viena, gan atsevišķi uz 
vairākiem atbilstoša klienta kontiem), netiks uzskatītas par kvalificējošiem 
darījumiem.  

• Jaunie depozīti tiek pakļauti minimālajām prasībām - 1,000 EUR, vai ekvivalentu 
citā valūtā, kā norādīts tabulā. 

• Lai iegūtu spreda atmaksu ir nepieciešams veikt vismaz piecdesmit lotes (50.0 
lotes), kas sastāv no atbilstošiem darījumiem, spreda atmaksas termiņa laikā. Ja 
minimālā apjoma prasības netiek izpildītas, beidzoties spreda atmaksas termiņam, 
spreda kompensācija netiks izmaksāta. 

• Maksimālais spreda atmaksas maksājums ir pieci tūkstoši eiro (5,000 EUR) vai 
līdzvērtīga naudas summa, ņemot vērā depozīta valūtu. 

• Spreda kompensācija tiek izmaksāta trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā, pēc 
spreda atmaksas termiņa beigām. 

• Spreda atmaksāšana vienmēr tiek aprēķināta, pamatojoties uz viena pilna indeksa 
punkta vērtības par katru kvalificēto darījumu, uz vienu pilnu loti CFD DAX30 
indeksam. Tas ir vienāds ar vienu eiro (1 EUR) vai ekvivalentu citā valūtā, neņemot 
vērā spreda lielumu darījuma atvēršanas vai aizvēršanas laikā. 
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• Gadījumā, ja tipisks spreds uz CFD DAX 30 indeksu, atbilstoši līguma specifikācijai 
Admiral Markets UK Ltd vietnē, kļūst mazāks par 1.0 indeksa punktu, spread 
atmaksāšana vērtība tiks samazināta attiecīgi visiem atbilstošajiem darījumiem, kuri 
slēgta pēc tipiskā spread izmaiņām. 

• Admiral Markets UK Ltd aprēķinās spredu atmaksāšanu, izmantojot pašreizējo, 
iekšējo valūtas kursu (kas ir pieejama treidera kabinetā, aprēķināšanas brīdī), kā arī 
Admiral Makrets UK Ltd nav pienākums izmantot vēsturisko valūtas kursu, kurā 
tirdzniecība tika atvērta vai aizvērta. 

Piemērs: 

2. septembrī jūs veicat depozītu 2,000 EUR lielumā uz jūsu Admiral.Markets kontu. 
Turklāt līdz 22. septembrim (ieskaitot) tiek iztirgotas 245. lotes uz [DAX30], no kurām 
200 bija atbilstoši darījumi. Ne vēlāk kā 22. oktobrī, jūs saņemsiet spredu atmaksu 
vērtībā 200 lotes x 1 EUR par  pilnu indeksa punktu = 200 EUR. Tas tiks ieskaitīts 
jūsu Admiral.Markets kontā. 

 

3. Dažādi 

Admiral Markets UK Ltd patur tiesības anulēt akciju  jebkuram klientam, pēc saviem 
ieskatiem. Tas var notikt, ja ir aizdomas par ļaunprātīgu izmantošanu, manipulācijām 
vai ļaunprātīgu rīcību. 

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar savu klientu menedžeri vai mūsu 
klientu atbalstu admiral@admiral.lv 

 

4. Riska atruna 

LŪDZU IZLASĪT NORĀDĪJUMUS ŠAJĀ RAKSTĀ, PIRMS IZMANTOJAT MŪSU 
PAKALPOJUMS. 

TIRDZNIECĪBA AR CFD NAV PIEMĒROTA IKVIENAM, AR TO SAISTĪTI AUGSTI 
RISKI, KAS VAR IZRAISĪT LIELĀKUS ZAUDĒJUMUS PAR JŪSU SĀKOTNĒJĀM 
INVESTĪCIJĀM 

Šī raksta mērķis ir informēt jūs par dažiem riskiem, kas saistīti ar CFD tirdzniecību. 

Šajā rakstā nav paredzēts iekļaut pilnīgu aprakstu par visiem riskiem, kas saistīti ar 
CFD tirdzniecību. Jums jābūt drošam, ka Jūsu lēmums izmantot mūsu 
pakalpojumus, ir pamatots, un ka jūs esat apmierināts ar jums pieejamo informāciju. 
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Ja neesat pārliecināts vai nesaprotat šo rakstu, lūdzu, meklējiet neatkarīgu finanšu 
konsultāciju. 

Pirms sākt tirdzniecību ar CFD, jums jāapzinās riski. Augsts kredītplecs šāda veida 
ieguldījumos nozīmē, ka riska pakāpe ir augstākā, salīdzinot ar citiem finanšu 
produktiem. Kredītplecs (vai tirdzniecība ar kredītplecu) var darboties pret Jums, kas 
rezultātā var nest ievērojamus zaudējumus vai arī ievērojamus ienākumus. 

Pagātnes rezultāti šajos ieguldījuma veidos negarantē turpmākos rezultātus. Jums 
jāpatur prātā, ka Jūs pats esat atbildīgs par komisiju un nodokļu saistībām, kuras 
uzņematies. Admiral Markets UK Ltd neuzņemas nekādas saistības vai atbildību par 
jebkādiem nodokļiem, kurus Jums jāmaksā no peļņas, kas gūta mūsu tiešsaistes 
programmās, piemēram, MetaTrader 4. 

Tirdzniecība ar kredītplecu ir saistīta ar augstu riska līmeni un nav piemērota visiem 
investoriem. Augsts kredītplecs var strādāt gan pret Jums, gan Jūsu labā. Tā ir 
pilnībā Jūsu atbildība uzraudzīt Jūsu atvērtās pozīcijas un Jums vajadzētu tās stingri 
uzraudzīt. 

Pirms tirdzniecības Jums vajadzētu rūpīgi izsvērt savus ieguldījumu mērķus, finanšu 
pieredzi un riska apetīti. Ja kopumā neesat pārliecināts par mūsu piedāvāto produktu 
piemērotību, lūdzu, meklējiet neatkarīgu finanšu konsultāciju. Vienmēr pastāv 
saistība starp augstu peļņu un augstu risku. Jebkura veida tirgus vai tirdzniecības 
spekulācijas, kas var ienest neparasti lielus ienākumus, var ietvert arī augstu risku 
kapitālam. Jums nevajadzētu riskēt ar kapitālu, kuru nevarat atļauties zaudēt un, ja 
neesat spējīgs ciest tirdzniecības zaudējumus, tad jums nevajadzētu tirgot CFD. 

Iesakām VISIEM KLIENTIEM patstāvīgi iepazīties ar CFD kontraktiem, to ķīlas 
prasībām, tirdzniecības rīkiem, mūsu tirdzniecības platformām un ar finanšu tirgiem 
kopumā, izmantojot mūsu BEZMAKSAS un BEZ RISKA demonstrācijas kontu 
(Demo kontu). Apmeklējiet mūsu mājas lapu www.admiral.lv, lai iegūtu detalizētu 
informāciju. 

 

 

 


