
Промоция „The best July 
trade“: Общи условия и 

правила (Admiral 
Markets UK Ltd) 

Предупреждение за риск: Търговията с валути или договори за разлика с 
маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички 
инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-
голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестирате 
или да рискувате парите, които не можете да се позволите да загубите. 
Трябва да се уверите, че разбирате риска и правилата при търговията 
преди да използвате услугите на Admiral Markets. Моля да потърсите 
професионален съвет, ако е необходимо. 

Всяко позоваване 'Admiral Markets' се отнася до Admiral Markets UK и 
дъщерните дружества на Admiral Markets Group AS. 



1. Общи условия
2. Награда
3. Ползване на наградата
4. Разни

1. Общи условия

1.1. Промоцията е валидна само за клиенти на възраст на или над 18 години, които 
притежават реална сметка за търговия Admiral.Markets (наричани по-нататък „Участник“).  

1.2. Регистрацията за кампанията е валидна само ако Участникът е изпратил   имейл до 
info@forextrade.bg с номера на реалната сметка за търговия Admiral.Markets (Login), с която 
искат да участва. 

1.3. Период на кампанията: започва на 01 юли 2016 г., 0:15 ч. българско време и ще 
приключи на 10 август, 23.00 ч. българско време.

1.4. Промоцията е организирана от Admiral Markets UK Клон България 
(Организатор) с адрес гр. София, бул. „Фритьоф Нансен“ 37А, бизнес център Иглата. 

1.5. Всеки участник може да участва в Промоцията само с една реална сметка. С един 
имейл адрес може да се регистрира само един участник в Промоцията.  

1.6. Победителят в Промоцията ще бъде Участникът, който не е бил дисквалифициран и е 
постигнал най-висока процентна възвръщаемост в най-успешна сделка  за периода на 
кампанията.  Доходноста в проценти трябва да произтича строго от търговска дейност. 
Бонус или Cashback ще се считат като нови Депозити.

1.7. Участниците е нужно да отговорят само на следните изисквания: 
• да бъде нов или съществуващ клиент на Admiral Markets UK Ltd за целия период на 

Промоцията;
• да използва платформата Meta Trader 4 на Admiral Markets за десктоп, браузър или 

мобилно приложение;
• да има баланс от най-малко 200 EUR/USD или 500 лв.;
• да изпрати имейл до info@forextrade.bg със своите имена, номер на реална сметка, 

номер на поръчката и скрийншот на най-успешната му сделка през периода на 
Промоцията;

• успешната сделка, с която Участникът реши да се представи в Промоцията не трябва 
да е хеджирана за по-малко от 3 часа;

• за да получи наградата, Участникът трябва да е изпълнил поне 10 сделки по време на 
Промоцията, с минимален обем търговия от 0.5 лота. 

http://www.admiralmarkets.bg/education/financial-seminars


2. Награда

2.1. Победителят ще получи безвъзмездно 6-дневна почивка в Гърция, Левкада, хотел 
"Таласа и Спа" 4*, Палерос от дата 5.09 до 11.09.2016 г. + круиз с корабче и обиколка на 
островите в Йонийско море с включен обяд там. Почивката включва 6 нощувки, пътни 
разходи и закуски с вечери + спа процедури за всеки ден от престоя.  

3. Използване на наградата

3.1. Получателят на Наградата  се съгласява имената му, извлечението по сметката или 
интервю с него (писмено или заснето) да бъдат публикувани или разпространени от 
Организатора или неговите медийни партньори. За да получи награда, победителят 
трябва да дойде през работно време до офиса на Организатора в гр. София, бул. "Фритьоф 
Нансен" 37А. Ако победителят не се съобрази с тези задължения, AM си запазва правото да 
не присъди наградата. 

4. Разни

4.1. По всяко време, Организаторът си запазва правото да променя, изменя или отменя 
тази Промоция, без предварително известие до текущи и бъдещи участници в 
промоцията.  

4.2. Ако Организаторът заподозре, че даден участник в Промоцията е злоупотребил или 
опитва да злоупотребява с кампанията или по друг начин е действал с липсата на добра 
воля по отношение на Организатора, Организаторът си запазва правото да откаже, 
задържи, отмени или оттегли от този участник наградата, и, ако е необходимо, да се 
отменят всички срокове и условия на Промоцията и клиентското споразумение по 
отношение на този участник, временно или постоянно, или да се прекрати достъпа на 
участника до услугите и/или да се блокира сметката(ите) на този участник.  

4.3. Търговията на Forex и CFD пазарите носи значителен риск. Търговията с Forex и CFD 
не трябва да се предприема, освен ако търговецът не е напълно наясно и разбира 
рисковете, свързани с нея. Участието в Промоцията не трябва да бъде мотивиращ фактор 
за търговия на Forex и CFD пазарите.  

4.4. Всeки участник в Промоцията доброволно е подал заявка за откриването на реална 
сметка, като наградата не е била единственият мотивиращ фактор за търговия на Forex и 
CFD пазарите и с това си съгласие клиента няма право да предявява допълнителни 
претенции относно други награди, обещетения и компенсации към Admiral Markets.  

4.5. Всеки участник в Промоцията се съгласява доброволно да предостави свои лични 
данни на Организатора за целите на участие в тази Промоция. Участниците се съгласяват 
и приемат настоящите Правила и Условия, както и се съгласяват да получават обаждания, 
SMS уведомления или имейли от Организатора и свързаните Admiral Markets фирми в 
рамките на Admiral Markets Group. Участниците дават своето разрешение на 
Организатора, че личните им данни, предоставени на Организатора за целите на участие 



в тази Промоция може да бъдат споделени от Организатора до други Admiral Markets 
компании в рамките на Admiral Markets Group, ако това е необходимо, за да се подкрепи 
участието в тази Промоция и да се гарантира изпълнението на взаимните задължения, 
произтичащи от тези Правила и условия на Промоцията.  

4.6. Отговорност на Участникът е да гарантира, че всички приложими данъци и такси, 
подходящи за получаване на Наградите в тази Промоция са платени.  

4.7. В случай на допълнителни въпроси, свързани с промоцията, участниците могат да 
се свържат с Организатора с помощта на www.admiralmarkets.bg или на 
info@forextrade.bg.  

http://www.admiralmarkets.bg/
mailto:info@forextrade.bg



