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Admiral Markets UK Ltd

Ügyfélmegállapodás jogi személy részére
KÉPVISELETRE JOGOSULT SZEMÉLY

Név:

Alapító okirat Jogkör

Bejegyzett lakcím, kontakt adatok:

Vezetéknév:

Születési idő:

Képviselő hatóság:

Cím:

Mobiltelefonszám:

Tartózkodási város:

Tartózkodási
ország:

Irányítószám: E-mail:

Megye:

Van-e poltikai közszereplő a cég tulajdonosai, alkalmazottai körében?* NemIgen

Üzleti Információk

Cég neve:

Nem szükséges:

Fő üzleti tevékenység:

Adószám:

Cégjegyzék szám:

Bejegyzés dátuma:

INFORMÁCIÓK AZ ÜGYVEZETŐ/K-RŐL

Tulajdonos neve - 2:

Tulajdonos neve - 1:

Tulajdonos
tartozkodási

Tulajdonos
tartozkodási

(Kérjük vegye figyelembe, hogy szükség esetén az Admiral Markets UK Ltd illetékese felveheti Önnel a kapcsolatot.)

Tulajdonos neve - 3:

Tulajdonos neve - 4:

Tulajdonos
tartozkodási

Tulajdonos
tartozkodási

CÉG SZÉKHELYE

Mobiltelefonszá

Honlap címe:

Írányitószám:Város: Ország:

E-mail:

Ország:

Cím:

Ügyfél aláírása:Nyomtatott név: Dátum:

*A politikai aktivista olyan személy, aki az elmúlt 12 hónapban politikai pozicióban állt alkalmazásban.
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Admiral Markets UK Ltd

BEFEKTETÉS CÉLJAI

Hedgelés:Spekuláció:Tőke növekmény: Egyéb:

 év

 év

 év

Kereskedési

Kereskedési Kereskedési
Contracts for
difference:

Árupiac:

 év

 év

Határidős

Kereskedési

Részvények:

Devizák:Opciók:

Kereskedési

Kereskedési  év

BEFEKTETÉSI TAPASZTALAT...

KERESKEDÉSI TAPASZTALAT

Havonta ÉventeHetente

IgenVan bármilyen iskolád/ képesítésed, a tőkeáttételes kereskedésről (CFD-kről)?

Naponta

Nem

kereskedési volumen (tranzakciók száma): átlagos depozit:

PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

Összes bevétel: Összes kötelezettség:

Várható kezdeti betét: Mérleg egyenleg:

A tőke eredete: Üzleti jövedelem Befektetés

Másik: Saját tőke

Hitelező Hitelező:

SZÁMLA ADATOK

A következő számlát/számlákat szeretném megnyitni:

Telefonos jelszó:Fő deviza:

KÜLFÖLDI SZÁMLÁKRÓL SZÓLÓ ADÓRENDELET (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE
ACT - FATCA)

Adószám:Jelenlegi adókötelezettség helye:

Tudod bizonyítani, hogy USA állampolgár, USA lakosa, vagy USA zöld kártyával rendelkező vagy?** NemIgen

Ha nincs adószámod,
kérjük részletezd az
okát.:

INFORMÁCIÓK AZ ISKOLAI VÉGZETTSÉGRŐL

Iskolai végzettség: Alapfokú
végzettség Középfokú végzettség Felsőfokú végzettség

Ügyfél aláírása:Nyomtatott név: Dátum:

**A FACTA célja, hogy információkat gyűjtsön az amerikai adóalanyokról, akik külföldi számlákat használnak. Ez megköveteli a pénzügyi intézményektől, így az,
Admiral Markets ( UK) Limited-től is, hogy információkat adjon át az Amerikai adórezidens számlavezetőiről, az USA adóhatóságának .
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Admiral Markets UK Ltd

Ezen Ügyfélszerződés benyújtásával megerősítem, hogy:

    •  A befektetési portfólió eszközei törvényes úton lettek megszerezve;
    •  Kijelentem, hogy a befektetési eszközök eredete nem kapcsolódik semmiféle pénzmosási és / vagy terrorizmushoz kapcsolódó tevékenységhez.
 

Befektetési eszközök eredetére vonatkozó nyilatkozat

    •  Elolvastam és megértettem a következő felételeket és kondíciókat, amelyek az Admiral Markets UK Ltd honlapján vannak, a Dokumentum rész alatt
(www.admiralmarkets.hu):
-          Üzletszabályzat
-          Legjobb végrehajtási politika
-          Adatvédelmi irányelvek
-          Kockázati figyelmeztetés
-          Fizetésekre vonatkozó feltételek
-          Összeférhetetlenségi Útmutató
-          Negatív egyenleg elleni védelmi irányelvek
-          Ügyfél panaszok kezelésére vonatkozó eljárás
 
Tudomásul veszem, hogy azzal, hogy tranzakciós megbízást nyújtok be, garantálom, hogy tanulmányoztam minden Admiral Markets UK Ltd dokumentumot és a
Legjobb Végrehajtási Politikát minden megbízás benyújtása előtt, és egyetértek velük;
 
Hozzájárulok, hogy az Admiral Markets UK Ltd-vel cserélt információk elektronikus úton történnek;
 
 
Megértem és elfogadom, hogy a kereskedés a Forexen és CFD-kkel (contracts for difference) és más pénzügyi instumentumokkal, amelyek az OTC (over-the-
counter) piacon kereskedhetők, rendkívül spekulatív tevékenységnek számít, magas kockázattal, amely a tőkeáttétel használatából adódik és a gyorsan ingadozó
piacokból, amely azt eredményezheti, hogy a veszteség meghaladhatja a számlámon elhelyezett betét összegét.
 
Megállapítom, hogy azzal, hogy belépek a CFD-kereskedésekbe és / vagy a spot-forex kereskedésekbe, nem fogom megsérteni a vonatkozó helyi jogszabályokat
vagy törvényeket.
 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy az Admiral Markets UK Ltd hitelesítési ellenőrzéseket, kereséseket és kérdéseket tegyen fel megbízható forrásokkal a hitelképességem,
az azonosságom és a lakóhelyem ellenőrzése céljából.
 
Engedélyezem az Admiral Markets UK Ltd számára, hogy megóvja és szigorítsa az eszközeim megőrzését egy Admiral Markets UK Ltd által elkülönített szegregált
bankszámlán, vagy bármilyen más könyvelési tevékenységet végezzen az előírásoknak megfelelően, a meghatározott feltételekkel összhangban.
 
 
Megértem, hogy kizárólag az én felelősségem, hogy együttműködjek az Admiral Markets UK Ltd-vel, hogy betartsam a helyi törvényeket és szabályozásokat.
 
Az általam bemutatott összes információ ezen megállapodásban igaz és helyes és teljesen tudatában vagyok a következményeknek, amennyiben helytelen
adatokat nyújtok be.

Az ügyfélmegállapodás megkötésével megerősítem a következőket:

Igen
Milyen régóta vagy
vagy voltál alkalmazva
a pénzügyi szektorban?

Alkalmazva vagy vagy voltál az elmúlt 12 hónapban a pénzügyi
szektorban professzionális kereskedő pozicióban?

TOVÁBBI RÉSZLETEK

Ügyfél aláírása:Nyomtatott név: Dátum:
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