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SUTARTIS PRIVAČIAM ASMENIUI

ASMENINĖ INFORMACIJA

Adresas:

El. paštas:

Miestas: Regionas:

Pašto kodas:Šalis, kurioje
gyvenate:

Tel. numeris:

ADRESAS

INVESTAVIMO PATIRTIS

PREKYBOS PATIRTIS

Ar turite įgūdžių prekiaujant svertiniais instrumentais, tokiais kaip Forex ir CFD?

Kiekvieną dieną Kiekvieną savaitę Kiekvieną mėnesį Kasmet

Taip Ne

Vardas:

Pavardė:

Gimimo vieta:

Gimimo data:

Tautybė:

Apsidraudimo
sandoriai:

Spekuliacija:Kapitalo didinimas: Kita:

INVESTAVIMO TIKSLAI

  m.

  m.

  m.

Patirtis metais:

Patirtis metais: Patirtis metais:
Sandoriai dėl
kainų

Žaliavos:

  m.

  m.

Ateities sandoriai:

Patirtis metais:

Akcijos:

Valiutos:Opcionai:

Patirtis metais:

Patirtis metais:   m.

Prekybos apimtis (sandorių skaičius): Planuojamas depozito

Šalis, kurioje mokami

Šalis, kurioje mokami

Mokėtojo

Mokėtojo

NACIONALINIS KLIENTO IDENTIFIKATORIUS (NCI)

MOKESČIŲ IDENTIFIKAVIMO NUMERIS (ASMENS KODAS)
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Pareigos:

UŽSIENIO SĄSKAITŲ MOKESČIŲ LAIKYMOSI AKTAS (FOREIGN ACCOUNT TAX
COMPLIANCE ACT - FATCA)

PAPILDOMA IFORMACIJA

Patvirtinkite, jei esate JAV pilietis, JAV gyventojas ar JAV Žalios kortelės turėtojas.* NeTaip

Taip
Ar dirbate, dirbote (jei
taip - kiek ilgai) finansų
sektoriuje

Ar Jūs šiuo metu dirbate (ar per paskutinius 12 mėnesių dirbote)
finansiniame sektoriuje, pareigose, kurios reikalauja profesionalių
žinių apie prekybą, kuria ketinate užsiimti Admiral Markets?

NeAr dalyvaujate politinėje veikloje?** Taip

PREKYBINĖS SĄSKAITOS INFORMACIJA

Telefono slaptažodis:Bazinė valiuta:

Norėčiau atidaryti šio tipo sąskaitą(as):

Bendros metinės pajamos: Likvidus turtas:

Lėšų kilmė:

Pradinio depozito dydis:

Darbo užmokestis Santaupos

Dividendai, investicijų grąžaPaveldėtas turtas

Nuomos pajamos

Paskola Pajamos iš

Kitas:

FINANSINĖ INFORMACIJA

BedarbisDirbantis

Darbdavys:

Pareigos:
Namų šeimininkas (-ė)

Pensininkas

Studentas

Verslo pobūdis:

Nuosavas verslas

UŽIMTUMO STATUSAS

INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ

Jūsų išsilavinimas: Aukštesnysis
išsilavinimas Vidurinis išsilavinimas Aukštasis išsilavinimas
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INVESTICINIO TURTO KILMĖS DEKLARACIJA
Pateikdamas šią kliento sutartį aš sutinku ir patvirtinu, kad:

    •  Turtas iš kurio suformuotas investicinis portfelis , yra įgytas visiškai teisėtai ir sąžiningai;
    •  Mano investicinio turto kilmė nėra susijusi su bet kokia pinigų plovimo ir/ ar terorizmu susijusia veikla.

Data:

Pateikdamas šią kliento sutartį aš sutinku ir patvirtinu, kad:

**Dalyvaujantis politikoje asmuo yra fizinis asmuo, kuris sutarties pasirašymo metu arba per pastaruosius 12 mėnesių užėmė svarbias viešas pareigas (pvz.,
valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, parlamento narys, aukščiausio ar konstitucinio teismo teisėjas,
valstybinės audito institucijos arba centrinio banko stebėtojų tarybos narys, ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, gynybos pajėgų vyresnysis pareigūnas,
valstybės įmonės priežiūros ar administracinio organo narys), taip pat jo šeimos nariai (sutuoktinis arba partneris lygus sutuoktiniui, vaikai ir jų sutuoktiniai arba
partneriai, tėvai) ir artimieji.

*FATCA akto tikslas yra nustatyti JAV mokesčių mokėtojus, naudojančius užsienio sąskaitas. Kaip iri visos finansų institucijos, Admiral Markets UK Ltd yra įpareigota
perduoti informaciją apie savo klientus JAV mokesčių institucijoms.

    •  Aš patvirtinu, kad perskaičiau, supratau ir sutinku su šiais dokumentais ir jų priedais, kurie yra pateikti Admiral Markets UK Ltd
internetinės svetainės dokumentų skiltyje  (www.admiralmarkets.com):
-          Veikimo sąlygomis
-          Pavedimų geriausiomis klientui sąlygomis vykdymo politika
-          Privatumo politika
-          Interesų konfliktų politika
-          Mokėjimo sąlygomis
-          Interesų konfliktų politika
-          Neigiamo sąskaitos likučio apsaugos politika
-          Klientų Skundų Sprendimo Procedūra
 
Patvirtinu, kad prieš pateikdamas kiekvieno sandorio pavedimą susipažinau su visais Admiral Markets UK Ltd dokumentais ir Pavedimų
vykdymo taisyklėmis ir pateikdamas kiekvieną pavedimą sutinku su jais;
 
Aš sutinku, kad visos informacijos keitimąsis tarp manęs ir Admiral Markets UK Ltd vyks elektroniniu būdu;
 
Aš suprantu, kad prekyba valiutomis (Forex) ir sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD) ar kitais finansiniais instrumentais užbiržinėje rinkoje
(over-the-counter) yra spekuliacinio pobūdžio, susijusi su didele rizika, atsirandančia dėl sverto naudojimo, bei dėl greitai kintančių rinkos
sąlygų ir gali lemti didelius kapitalo nuostolius, didesnius nei pradinė investicija.
 
Aš patvirtinu, kad vykdydamas CFD ir/ar Forex spot sandorius aš nepažeidžiu jokių taikomų vietos taisyklių ar teisės aktų;
 
Aš sutinku, kad Admiral Markets UK Ltd atliktų kreditingumo įvertninimus, paieškas ir užklausas patikimuose šaltiniuose siekiant įvertinti
mano kreditingumą, tapatybę ir nustatyti gyvenamąją vietą.
 
Aš sutinku, kad Admiral Markets UK Ltd saugotų mano lėšas atskirtoje (segreguotoje) "Admiral Markets UK Ltd" klientų lėšų saugojimui
skirtoje banko sąskaitoje  arba  kitoje atitinkančioje nurodytas sąlygas ir reikalavimus sąskaitoje.   
 
Aš suprantu, kad vien tik mano atsakomybė yra bendradarbiauti su "Admiral Markets UK Ltd" laikantis vietinių įstatymų ir taisyklių.
 
Visa informacija pateikta šioje kliento sutartyje yra tikra ir teisinga. Aš pilnai suprantu  pasekmes pateikdamas neteisingus duomenis.
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