Admiral Markets UK Ltd
16 St Clare Street
London, EC3N 1LQ
United Kingdom
Tel. +44 (0)20 7726 4003

КЛИЕНТСКИ ДОГОВОР ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ
Име:
Фамилия:
Дата на раждане:
Представителен орган:

Устав на дружеството

Пълномощно

ПОСТОЯНЕН АДРЕС, ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ:
Адрес:
Град на местоживеене:
Страна на
пребиваване:

Регион:
Пощенски код:

Имейл:

Телефон:
Дали някои от собствениците или други лица, които са свързани с
компанията са политически личности?*

Да

Не

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ
Име на компанията:
Основна сфера на
Номер по ДДС:

Не се изисква:

Регистрационен
номер:
Дата на регистрация:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИКА
(Обърнете внимание: Представител от Admiral Markets UK Ltd ще се свърже с Вас, ако имаме нужда от повече
Име на собственика (1):

Държава на
пребиваване:

Име на собственика (2):

Държава на
пребиваване:

Име на собственика (3):

Държава на
пребиваване:

Име на собственика (4):

Държава на
пребиваване:

ОСНОВНО МЯСТО НА ДЕЙНОСТ
Адрес:
Град:

Държава:

Област:

Телефон:

Пощенски код:

Имейл:

Website, ако има:

Моля изпишете Вашето име с големи
печатни букви:

Подпис на клиента:

Дата :

*Политическата фигура е физическо лице, което към момента на сключване на договора или в предходните 12 месеца е изпълнявало важни държавни
функции (например държавен глава, ръководител на правителството, министър, заместник-министър или министър-асистент, член на Европейския
парламент, съдия от Върховния или конституционен съд, член на надзорния съвет на държавната институция за одит или централна банка, посланик,
шарже д'афер, висш служител на силите за отбрана, член на ръководния, надзорния или административен орган на държавна компания), също така има
членове на семейството (съпруг или партньор, равен на съпруга, деца и техните съпрузи или партньори, родители) и близки сътрудници.

Седалище : описано по-горе
Регистрационен номер: 08171762
Оторизиран и регулиран от Комисията за финансов надзор на
Великобритания FRN: 595450
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ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ И ОПИТ
Нарастване на капитала:

Хеджиране:

Спекулация:

Друго:

ИНВЕСТИЦИОНЕН ОПИТ
Договори за
разлика:

Години опит:

години

Акции:

Години опит:

години

Фючърси:

Години опит:

години

Опции:

Години опит:

години

Суровини:

Години опит:

години

Валути:

Години опит:

години

ТЪРГОВСКИ ОПИТ
Дневно

Седмично

Годишно

Имате ли някакви образователни квалификации в търговията с маржин продукти, като Forex и CFD-та?

Обем търговия (брой транзакции):

Да

Не

Среден депозит:

ИНФИРМАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
Основно
образование

Ниво на образование:

Средно образование

Висше образование

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Общ оборот:

Общо задължения:

Очакван първоначален депозит:

Общ баланс:

Източник на средствата:

Бизнес доход

Инвестиции

Друго:
Кредитор

Собствен капитал
Кредитор:

ДЕТАЙЛИ НА СМЕТКАТА
Бих желал да отворя следния вид сметка(и):
Основна валута:

Телефонна парола:

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)

Можете ли да потвърдите дали сте американски гражданин, жител на САЩ или притежател на Зелена карта за

Текущ данък за пребиваване:

Да

Не

TIN:

Ако TIN е
недостъпно моля,
посочете причина:

Моля изпишете Вашето име с големи
печатни букви:

Подпис на клиента:

Дата :

**FATCA има за цел да събере информация за данъчно облаганите жители на САЩ, използващи чужди сметки да извършват стопанска дейност. Това
изисква финансови институции като Admiral Markets (UK) Limited да подадат информация за своите клиенти в САЩ до американските данъчни служби

Седалище : описано по-горе
Регистрационен номер: 08171762
Оторизиран и регулиран от Комисията за финансов надзор на
Великобритания FRN: 595450
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕТАЙЛИ
Работите ли (или сте работили в последните 12 месеца) във
финансовия сектор на длъжност, която изисква познания
относно търговията, която желаете да извършвате с Admiral
Markets?

Да

Колко време работите
или сте работил във
финансовия сектор?

Със сключването на този клиентски договор потвърждавам следното:

-

• Прочетох, разбрах и приемам следните условия, изведени на уебсайта на Admiral Markets UK Ltd, в раздела "Документи" (www.admiralmarkets.bg):
Условия за работа
Политика за най-добро изпълнение
Декларация за поверителност
Декларация за разкриване на риска
Условия за плащане
Политика за конфликт на интереси
Политика за защита от негативен баланс на сметката
Процедура за обработка на жалби от клиенти

Признавам, че като подам нареждане за транзакция, гарантирам, че съм запознат с всички документи на Admiral Markets UK Ltd и „Правила за найдобро изпълнение“ преди да подам всяка поръчка и съм съгласен с тях.
Съгласявам се с обмена на информация с Admiral Markets UK Ltd, която се извършва по електронен път;
Разбирам и приемам, че търговията с валути и CFD (договори за разлика) и други финансови инструменти, търгувани на извънборсовите пазари, е
високо спекулативна дейност, включваща висока степен на риск, произтичаща от използването на ливъридж и голямата волатилност на пазарите,
което може да доведе до загуба на средства, по-голяма от сумата, внесена в моята сметка.
Гарантирам, че чрез сключване на сделки със CFD и/или спот валутни сделки, няма да нарушавам приложимите местни регулации, или закони.
Съгласявам се с Admiral Markets UK Ltd да извършва кредитни проверки, търсения и запитвания с реномирани източници, за да оцени
кредитоспособността ми, самоличността и да провери мястото ми на пребиваване.
Позволявам на Admiral Markets UK Ltd да съхранява и ограничава съхраняването на моите активи на отделна банкова сметка на Admiral Markets UK Ltd
за клиентски средства или на друго сходно счетоводно съответствие с посочените условия.
Разбирам, че единствено моя отговорност е да си сътруднича с Admiral Markets UK Ltd, за да се съобразя с местните закони и разпоредби.
Цялата информация, представена от мен в настоящото споразумение, е вярна и точна, и напълно съзнавам последствията от подаването на неверни
данни.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОДА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ
При изпращане на това Клиентско споразумение потвърждавам, че:
• активите, които формират инвестиционния портфейл, са придобити законно;
• декларирам, че произходът на инвестиционните активи не е свързан с дейности като пране на пари и / или свързани дейности свързани с
тероризма.

Моля изпишете Вашето име с големи
печатни букви:

Подпис на клиента:

Дата :

Седалище : описано по-горе
Регистрационен номер: 08171762
Оторизиран и регулиран от Комисията за финансов надзор на
Великобритания FRN: 595450
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