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Beleid ter bescherming van negatief saldo 

In het platform van Admiral Markets zijn een aantal automatische voorzorgsmaatregelen van 

toepassing welke voorkomen dat klanten, onder normale marktomstandigheden, onverhoopt op 

een negatief saldo op de rekening uitkomen. Het ‘Stop Out’ beleid is hier het meest belangrijke 

voorbeeld van. 

Daarnaast zijn klanten ook persoonlijk verantwoordelijk voor de nodige voorzorgsmaatregelen.  

Men dient rekening te houden met het hefboomeffect in verhouding tot het saldo op de 

rekening. Het is van groot belang om actuele risico’s te blijven monitoren. De handelssoftware 

van Admiral Markets biedt hulpmiddelen aan waarmee men op een eenvoudige manier risico 

management kan toepassen. Risicobeheer is een uitermate belangrijke discipline bij de handel 

in hefboomproducten. 

Het is uiteraard mogelijk dat bovengenoemde maatregelen niet voldoende zijn. Een open positie 

gedurende een forse ‘Weekend Gap’ (verschil in de koers tussen de vrijdagnacht sluiting en 

maandagochtend opening) kan er voor zorgen dat men op een negatief saldo uitkomt. Mocht 

deze situatie plotseling voorkomen dient men contact op te nemen met onze servicedesk.  

Indien blijkt dat de totstandkoming van het negatieve saldo correspondeert met normale 

marktomstandigheden dan zal Admiral Markets naar eigen goeddunken de rekening van de 

klant crediteren. Wij beschermen onze klanten met dit beleid tegen de totstandkoming van een 

negatief saldo. 

Het te crediteren bedrag wordt bepaald door het negatieve saldo van alle, door de klant bij 

Admiral Markets UK aangehouden, rekeningen bij elkaar op te tellen. Admiral Markets UK zal het 

totale negatieve saldo naar eigen goeddunken en tot een maximum van £50.000 (of equivalent 

mocht de rekening in een andere valuta worden aangehouden) crediteren. 

Het beleid ter bescherming van negatief saldo is enkel beschikbaar op de Admiral.Markets 

rekening van particuliere klanten. 

De klant is zelf verantwoordelijk om te allen tijde voldoende marge op de rekening aan te 

houden. De ‘Margin Call’, het ‘Stop Out’ beleid en beleid ter bescherming van negatief saldo dient 

nimmer als een methode van risico management gebruikt te worden. 
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Het beleid ter bescherming van negatief saldo is niet van toepassing onder de volgende 

omstandigheden: 

 In een situatie van overmacht1; 

 In een situatie van abnormale marktomstandigheden of uitzonderlijke marktbewegingen 

en/of volatiliteit; 

 Indien het negatieve saldo niet aan handelsactiviteiten is gerelateerd (bijvoorbeeld 

omdat deze betrekking heeft op een vergoeding van kosten aan de onderneming); 

 Indien het negatieve saldo is ontstaan doordat de klant zich niet aan de voorwaarden 

van Admiral Markets, de algehele markt, de wetten van het Verenigd Koninkrijk, het land 

van herkomst, het land van verblijf of ieder willekeurig land binnen de EEG heeft 

gehouden; 

 Indien de klant geregistreerd staat als ‘Professional Client’ of ‘Eligible Counter-Party’; 

 Indien de klant handelt middels een kredietovereenkomst of een bonusregeling verstrekt 

door Admiral Markets UK; 

 Indien Admiral Markets de klant naar eigen goeddunken informeert over uitsluitsel van 

deelneming aan deze regeling; 

 Indien het negatieve saldo door een van de volgende gebeurtenissen is ontstaan: een 

fout of storing in de handelssoftware (mobiele apps, web trader, of enige vertraging 

veroorzaakt door deze systemen), een oorzaak buiten controle van de onderneming om, 

het handelen met ‘Expert Advisors’ of externe adviseurs, of door de nalatigheid van een 

willekeurige intermediair of afwikkelende instantie. 

1 Een overmachtssituatie omvat oorlogen, terroristische aanslagen, moedwillige beschadiging, commotie door 

ingezetenen, aanpassing in regelgeving, uitzonderlijke gebeurtenissen op de markt, voorschriften van een overheid of 

supranationale instanties welke volgens de onderneming een ordelijke markt en uitvoering van orders voorkomen. 
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Dit document is vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald. Het is mogelijk dat er verkeerde 

interpretaties, dubbelzinnigheid van woorden of andere misverstanden zijn ontstaan door de 

vertaling. In geval van twijfel verwijzen wij naar de originele Engelse versie van dit document 

aangezien deze vanuit juridische oogpunt rechtmatig blijft.  

 

Contactgegevens Nederlandstalige servicedesk 

Internet: www.admiralmarkets.nl 

Telefoon: +31 (0) 85 4000 312 

E-mail: info@admiralmarkets.nl  

 

Risico waarschuwing: Forex en CFD's zijn hefboomproducten en brengen daardoor een hoog 

risico met zich mee. Mogelijk verlies kan de inleg overschrijden. Zorg ervoor dat je de risico's in 

kwestie volledig begrijpt alvorens te beginnen met handelen. 
 

http://admiralfiles.s3.amazonaws.com/docs/UKLTD/Negative%20Balance%20Protection%20Policy%20AM%20UK%2008-2015.pdf
http://www.admiralmarkets.nl/
mailto:info@admiralmarkets.nl

