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ERAISIKU KLIENDILEPING

ISIKUANDMED

Aadress:

E-post:

Linn: Maakond:

Postiindeks:Riik:

Telefon:

AADRESS

INVESTEERIMISKOGEMUS

KAUPLEMISKOGEMUS

Kas omate piisavalt teadmisi võimendust kasutavate toodetega ( forex ja CFD-d) kauplemiseks?

Igapäevaselt Iganädalaselt Igakuiselt Iga-aastaselt

Jah Ei

Eesnimi:

Perekonnanimi:

Sünnikoht:

Sünnikuupäev:

Kodakondsus:

Riskide maandamine:Spekuleerimine:Vara kokku: Muu:

KAUPLEMISE EESMÄRGID

 aastat

 aastat

 aastat

Kogemus:

Kogemus: Kogemus:
Hinnavahelepi
ngud:

Toormed:

 aastat

 aastat

Futuurid:

Kogemus:

Aktsiad:

Valuutad:Optsioonid:

Kogemus:

Kogemus:  aastat

Kauplemismaht (tehingute arv): Keskmine

Maksuresidentsus 1:

Maksuresidentsus 2:

Number 1:

Number 2:

RAHVUSVAHELINE KLIENDI IDENTIFIKAATOR (NCI)

MAKSUKOHUSLASE NUMBER (TIN)
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Amtikoht:

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)

LISAINFO

Palun kinnitage, kui omate USA kodakondsust, residentsust või Rohelist Kaarti.* EiJah

Jah
Kui kaua olete töötanud
või töötasite selles
ametis?

Kas töötate (või olete viimase 12 kuu jooksul töötanud)
finantssektoris positsioonil, mis eeldab professionaalseid
kauplemisoskusi?

EiKas olete riikliku taustaga isik?** Jah

KONTO ANDMED

Telefoniteenuse salasõna:Konto valuuta:

Soovin avada järgmise(d) konto(d):

Netosissetulek aastas: Likviidne vara:

Rahaliste vahendite

Planeeritav esialgse sissemakse suurus:

Palk Säästud

Dividendid, investeeringudPärandus

Renditulu

Laen Krediit:

Muu:

FINANTSANDMED

TöötuTöötan

Tööandja nimi:

Amtikoht:
Kodune

Pensionil

Õpilane

Ettevõtte tegevusala:

Füüsilisest isikust ettevõtja

TÖÖSUHTE LIIK

HARIDUSALANE TEAVE

Haridustase: Põhiharidus Keskharidus Kõrgharidus
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INVESTEERIMISVAHENDITE PÄRITOLU KINNITUS
Allkirjastades käesoleva lepingu, nõustun ja kinnitan alljärgnevat:

    •  Investeeritav vara on omandatud seaduslikult.
    •  Minu vahendite päritolu ei ole seotud rahapesu ega terrorismi rahastamisega

Kuupäev:

Allkirjastades käesoleva kliendilepingu, kinnitan järgnevat:

**Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes lepingu täitmise hetkel või viimase 12 kuu jooksul on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid (näiteks riigipea,
valitsusjuht, minister, ase- ja abiminister, parlamendiliige, ülem- ja konstitutsioonikohtu kohtunik, riigi kontrollasutuse ja keskpanga nõukogu liige, suursaadik, asjur,
kaitsejõudude kõrgem ohvitser, riigi  äriühingu juhtimis-,  järelvalve- ja haldusorgani liige), samuti sellise isiku perekonnaliikmed (abikaasa või abikaasaga
võrdväärne partner, lapsed ja nende abikaasad/partnerid, vanemad) ja lähedased kaastöötajad.

*FATCA peamine eesmärk on tuvastada kauplemiskontod, mis on registreeritud USA kodanike, residentide või USA-s registreeritud ettevõtete nimele. Selle
tulemusena on finantsasutused nagu Admiral Markets kohustatud koguma ja edastama kliendiandmeid asjakohaste riikide maksuhalduritele.

    •  Olen läbi lugenud, saanud aru ja nõustun järgnevate tingimustega Admiral Markets UK Ltd kodulehel alajaotuses “Dokumendid ja
eeskirjad” (www.admiralmarkets.ee):
-          Üldtingimused
-          Parima täitmise reeglid
-          Kliendiandmete töötlemise kord
-          Teatis riskide kohta
-          Maksete tingimused
-          Huvide konfliktid
-          Negatiivse kontojäägi poliitika
-          Kliendikaebuste lahendamise kord

Olen teadlik, et iga tehingukorralduse esitamisega kinnitan, et olen enne tehingu teostamist tutvunud ning nõustun Admiral Markets UK
Ltd dokumentide ja Parima Täitmise Reeglitega.
Nõustun, et infovahetus Admiral Markets UK Ltd-ga toimub elektrooniliste sidevahendite kaudu.

Nõustun, et infovahetus Admiral Markets UK Ltd-ga toimub elektrooniliste sidevahendite kaudu.

Saan aru ja nõustun, et Forex’i, CFD’de (hinnavahelepingute) ja muude OTC’l (vabavahetusturul) esinevate instrumentidega kauplemine
on äärmiselt spekulatiivse iseloomuga ja sellega kaasneb märkimisväärne risk, mis on tingitud võimenduse kasutamisest ja äkiliselt
muutuvatest turutingimustest ning selle tagajärjel tekkiva kaotuse suurus võib olla võrdne või ületada minu esialgset investeeringut.

Kinnitan, et CFD ja/või valuuta hinnavahetustehingute sooritamine ei ole vastuolus kohaliku õigusega.

Nõustun, et Admiral Markets UK Ltd-l on õigus töödelda minu isikuandmeid ning viia läbi päringuid läbi kolmandate isikute mu
maksevõime, isikusamasuse ja residentsuse kinnitamiseks.

Annan nõusoleku, et Admiral Markets UK Ltd võib hoida minu vara esindajakontol või muul samaväärsel kontol ning piirdub vara
hoidmisel nimetatud kindlaksmääratud tingimustega.

Saan aru, et olen täielikult vastutav oma tegevuse vastavuse eest kohalike õigusaktidega kehtestatud nõuete osas ning olen nõus
tegema sellel eesmärgil koostööd Admiral Markets UK-ga.

Kõik minu poolt lepingus esitatud andmed on tõesed ning korrektsed. Olen teadlik eksitava või vale teabe esitamisele järgnevatest
tagajärgedest.
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