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KLANTOVEREENKOMST VOOR PARTICULIEREN

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Adres:

E-mail:

Woonplaats: Provincie:

Postcode:Land van
verblijf:

Telefoon:

ADRES

ERVARING MET BELEGGEN

HANDELS ERVARING

Heb je enige opleiding/kwalificatie voor de handel in producten die met marge verhandeld worden, bijvoorbeeld

Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks

Ja Nee

Voorna(a)m(en):

Achternaam:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Nationaliteit:

     Hedgen:Speculeren:Kapitaal verhogen: Overig:

INVESTERINGSDOELEN

 jaren

 jaren

 jaren

Aantal jaar

Aantal jaar Aantal jaar
Contracts for
difference:

Grondstoffen:

 jaren

 jaren

Futures:

Aantal jaar

Aandelen:

Forex:Opties:

Aantal jaar

Aantal jaar  jaren

Handelsvolume (aantal transacties): Gemiddelde storting:

Fiscale woonplaats 1:

Fiscale woonplaats 2:

Nummer 1:

Nummer 2:

NATIONAL CLIENT IDENTIFIER (NCI)

BURGERSERVICENUMMER (BSN)
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Functie:

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)

MEER DETAILS

Ben je een Amerikaans staatsburger; beschik je over een US Green Card?* NeeJa

Ja
Indien van toepassing
hier aantal dienstjaren
vermelden.

Ik was in de afgelopen 12 maanden in de effectenhandel
werkzaam.

NeeBen je een politiek prominent persoon?** Ja

REKENING DETAILS

Telefoon-wachtwoord:Valuta keuze:

Ik wil graag de volgende rekening(en) openen:

Jaarinkomen: Liquide middelen:

Herkomst van kapitaal:

Eerste storting:

Salaris Spaargeld

DividendErfenis

Huurinkomsten

Lening Lening:

Overig:

FINANCIËLE GEGEVENS

WerkeloosWerkzaam

Naam werkgever:

Functie:
Niet werkzaam

Gepensioneerd

Student

Sector:

Ondernemer

ARBEIDSSITUATIE

INFORMATIE OVER OPLEIDINGSNIVEAU

Opleidingsniveau: Lager
beroepsonderwijs

Middelbaar
beroepsonderwijs

Universiteit of hoger
beroepsonderwijs
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VERKLARING HERKOMST VAN MIDDELEN
Door akkoord te gaan met deze overeenkomst bevestig ik dat: 

    •  de gelden die door mij worden geboekt naar mijn account legaal verworven zijn; 
    •  Dat de herkomst van de stortingen op geen enkele manier gerelateerd is aan witwas- en terrorismegerelateerde activiteiten.  

Datum:

Met het ondertekenen van deze klantenovereenkomst bevestig ik:

**Een politiek prominent persoon is een natuurlijk persoon die in de afgelopen 12 maanden een vooraanstaande publieke functie heeft bekleed (bijvoorbeeld:
minister, lid van tweede kamer, rechter, ambassadeur, bestuurslid van centrale bank of nationale rekenkamer).

*Admiral Markets heeft de wettelijke verplichting om te voldoen aan de FATCA, welke is opgesteld door de Amerikaanse belastingdienst. Als gevolg hiervan is het
mogelijk dat Admiral Markets informatie over haar klanten met deze autoriteit uitwisselt om te voldoen aan toepasselijke wetgeving.

    •  Ik heb de algemene voorwaarden gelezen begrepen en akkoord bevonden zoals gepresenteerd op de Admiral Markets UK Ltd
website op de voorwaarden sectie: (www.admiralmarkets.nl): 

-          Algemene Voorwaarden
-          Best Execution Policy
-          Privacy Beleid
-          Risicoverklaring
-          Betalingsvoorwaarden en condities
-          Procedure bij belangenconflicten
-          Beleid ter bescherming negatief saldo
-          Procedure bij klachten van klanten
 
Ik erken dat bij het versturen van een order ik garandeer dat ik alle Admiral Markets UK Ltd documenten en Best Execution Rules heb
bestudeerd alvorens deze order te versturen en ik ga ermee akkoord.
 
Ik ga er akkoord mee dat het uitwisselen van informatie met Admiral Markets UK Ltd elektronisch plaatsvindt;

Ik begrijp en accepteer dat handelen met Forex en CFD (contracts for difference) en andere  financiële instrumenten verhandeld op OTC
(over-the-counter) markten een hoog speculatieve karakter hebben met een grote mate van risico, mede vanwege het gebruik van een
hefboom en  snel veranderende markten dat kan resulteren in een verlies van vermogen die groter is dan op de handelsrekening gestort
is.

Ik verklaar dat bij het aangaan van CFD posities en/of forex posities ik niet in overtreding ben van de geldende lokale regels en wetten.

Ik geef toestemming aan Admiral Markets UK Ltd om krediet controles uit te voeren, om te onderzoeken en informatie in te winnen bij
gerenommeerde bronnen over mijn kredietwaardigheid, identiteit en het bevestigen van mijn woonadres.

Ik geef hiermee toestemming aan Admiral Markets UK Ltd mijn tegoeden onder zich te houden op een Admiral Markets UK Ltd
afgezonderde bankrekening (segregated account) voor klantentegoeden of op andere soortgelijke rekeningen overeenkomstig met de
specifieke voorwaarden en condities.

Ik begrijp dat het uitsluitend mijn verantwoordelijk is om samen te werken met Admiral Markets UK Ltd om te voldoen aan de lokale wet-
en regelgeving.

Alle informatie door mij aangeleverd voor deze overeenkomst is waar en correct en ik ben volledig op de hoogte van de gevolgen
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