Admiral Markets UK Ltd
16 St Clare Street
London, EC3N 1LQ
United Kingdom
Tel. +44 207 726 4003

JURIDISKĀS PERSONAS KLIENTA LĪGUMS
JURIDISKĀS PERSONAS PĀRSTĀVIS
Vārds:
Uzvārds:
Dzimšanas datums:
Pārstāvības pamatojums::

Statūti

Pilnvara

DZĪVESVIETAS ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA:
Adrese:
Dzīvesvieta:

Novads:

Valsts kurā
dzīvojat:

Pasta indeks:

E-pasts:

Tālrunis:
Vai kāds no īpašniekiem vai kā citādi ar uzņēmumu saistītām personām ir
politiski nozīmīga persona?*

Jā

Nē

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU
Sabiedrības nosaukums:
Biznesa joma:
PVN numurs:

Nav nepieciešams:

Reģistrācijas nr.:
Reģistrācijas datums:

INFORMĀCIJA PAR VALDI
(Lūdzu, ievērojiet: Admiral Markets UK Ltd pārstāvis ar sazināsies ar Jums, ja būs nepieciešama papildu informācija.))
Īpašnieka vārds (1)::

Īpašnieka
rezidences valsts:

Īpašnieka vārds (2)::

Īpašnieka
rezidences valsts:

Īpašnieka vārds (3)::

Īpašnieka
rezidences valsts:

Īpašnieka vārds (4)::

Īpašnieka
rezidences valsts:

UZŅĒMUMA PAMATDARBĪBAS VIETA
Adrese:
Pilsēta:

Valsts:

Novads:

Tālrunis:

Pasta indekss:

E-pasts:

Tīmekļa vietne, ja ir:

Vārds, Uzvārds druk.burtiem:

Klienta paraksts:

Datums:

*Politiski nozīmīga persona ir fiziska persona, kurš līguma aizpildīšanas laikā vai iepriekšējos 12 mēnešos ir veikusi svarīgas valsts funkcijas (piemēram, valsts
vadītājs, valdības galva, ministrs, ministra vietnieks vai ministra palīgs, parlamenta deputāts, tiesnesis, augstākās vai konstitucionālās tiesas, uzraudzības padomes,
valsts revīzijas iestādes vai centrālās bankas loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, vecākais aizsardzības spēku virsnieks, vadības, uzraudzības vai administratīvā
struktūrvienība valsts uzņēmums loceklis), arī viņu ģimenes locekļi (laulātais vai partneris, kas vienāds ar laulāto, bērniem un viņu laulātajiem vai partneriem,
vecākiem) un cieši saistītas personas.
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IEGULDĪJUMU MĒRĶI
Kapitāla pieaugums:

Riska ierobežošana:

Spekulācija:

Citi:

INVESTĪCIJU PIEREDZE
Starpības
līgumi (CFD):

Tirdzniecības

gadi

Akcijas:

Tirdzniecības

gadi

Nākotnes līgumi:

Tirdzniecības

gadi

Iespēju

Tirdzniecības

gadi

Izejvielas:

Tirdzniecības

gadi

Valūtas:

Tirdzniecības

gadi

TIRDZNIECĪBAS PIEREDZE
Katru dienu

Katru nedēļu

Katru mēnesi

Katru gadu

Vai Jums ir izglītības kvalifikācija instrumentu tirdzniecībai, izmantojot kredītplecu, piem. Forex un CFD?

Tirdzniecības apjoms (transakciju skaits):

Jā

Nē

Vidējais ieskaitījums:

INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTĪBU
Pamatskolas
izglītība

Izglītības līmenis:

Vidējā izglītība

Augstākā izglītība

FINANŠU INFORMĀCIJA
Apgrozījums:

Kopējās saistības:

Plānotais sākotnējais noguldījums::

Aktīvi kopā:

Finansējuma avots:

Ienākumi no

Investīcijas

Citi:

Pašu kapitāls
Kreditors:

Kreditors

KONTA INFORMĀCIJA
Vēlos atvērt šādu kontu (kontus)::
Galvenā valūta:

Parole darījumiem pa tālruni:

ĀRZEMJU NODOKĻU KONTU ATBILSTĪBAS LIKUMS (FATCA)

Vai varat apstiprināt, ka esat ASV pilsonis, ASV rezidents vai arī Jums ir izsniegta ASV uzturēšanās atļauja?**

Valsts, kurā maksājat nodokļus:

Jā

Nē

TIN (nodokļu maksātāja identifikācijas

Ja TIN (nodokļu
maksātāja
identifikācijas

Vārds, Uzvārds druk.burtiem:

Klienta paraksts:

Datums:

**FACTA mērķis ir savākt informāciju par ASV rezidentiem, kuri izmanto ārvalstu kontus biznesa pārskaitījumiem. Likums uzliek par pienākumu tādām finansu
institūcijām kā Admiral Markets UK Ltd. nodot informāciju ASV nodokļu iestādēm par ASV iedzīvotājiem.
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PAPILDUS INFORMĀCIJA
Vai pašlaik Jums ir darba tiesiskās attiecības (vai pēdējo 12
mēnešu laikā ir bijušas darba tiesiskās attiecības) finanšu sektorā
profesionālā amatā, kam nepieciešamas zināšanas par
tirdzniecību, ko Jūs vēlaties turpināt ar Admiral Markets?

Jā

Cik ilgi Jūs esat bijis
nodarbināts/Jums ir
bijušas darba tiesiskās
attiecības finanšu

Iesniedzot Klienta līgumu, apstiprinu turpmāk minēto:
• Esmu izlasījis/-usi, saprotu un piekrītu zemāk minētiem Admiral Markets UK Ltd noteikumiem un nosacījumiem, kuri publicēti
mājaslapā www.admiral.lv sadaļā “Dokumenti”:
Darījumu noteikumi
Labākās izpildes politika
Privātuma politika
Riska atruna
Maksājumu noteikumi un nosacījumi
Interešu konfliktu politika
Konta negatīvās bilances aizsardzības politika
Klientu sūdzību izskatīšanas procedūra
Apliecinu, ka ar darījuma rīkojuma iesniegšanu es garantēju, ka pirms katra ordera uzdevuma iesniegšanas esmu apguvis/-usi visus Admiral Markets UK Ltd
saistošos dokumentus un piekrītu to noteikumiem
Piekrītu informācijas apmaiņai ar Admiral Markets UK Ltd elektroniskā veidā
Saprotu un piekrītu tam, ka Forex, CFD (cenas starpības līgumu) un citu finanšu instrumentu tirdzniecība OTC (ārpusbiržas) tirgos ir ļoti spekulatīva nodarbe un tā
ir saistīta ar augsta līmeņa risku, kurš var rasties, izmantojot kredītplecu strauji mainīgos tirgos, kā rezultātā var rasties zaudējumi, kuri var pārsniegt tirdzniecības
kontā sākotnēji ieskaitīto līdzekļu apmēru
Esmu pārliecinājies/-usies ka, atverot CFD līgumu un/vai spot Forex darījumu, nepārkāpju nevienu piemērojamo vietējo likumu vai citu regulējošo noteikumu
Atļauju Admiral Markets UK Ltd pieprasīt, pārbaudīt un izvērtēt manus personas datus ar mērķi noskaidrot identitāti, apstiprināt dzīvesvietu un noteikt finansiālās
situācijas piemērotību sniegtajiem pakalpojumiem
Atļauju Admiral Markets UK Ltd uzglabāt un ierobežot manu līdzekļu uzglabāšanu Admiral Markets UK Ltd nodalītajos klientu līdzekļu kontos vai citos līdzīgos
kontos saskaņā ar konkrētiem noteikumiem
Saprotu, ka tā ir tikai un vienīgi mana atbildība sadarboties ar Admiral Markets UK Ltd, lai ievērotu visus vietējos likumus un regulējošos noteikumus
Apliecinu, ka visa manis sniegtā informācija šajā līgumā ir patiesa un korekta; pilnā mērā apzinos sekas, kuras var rasties, iesniedzot nepatiesus datus

IEGULDĪJUMA AKTĪVU IZCELSMES DEKLARĀCIJA
Iesniedzot šo klienta līgumu, es apliecinu, ka:
• Investīciju portfelī iekļautajiem aktīviem ir legāla izcelsme;
• Investīciju aktīvu izcelsmei nav nekāda veida saistību ar naudas atmazgāšanas un/vai terorismu saistītām darbībām.

Vārds, Uzvārds druk.burtiem:

Klienta paraksts:

Datums:
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