
16 St Clare Street
London, EC3N 1LQ

United Kingdom
Tel. +44 (0)20 7726 4003

 

Admiral Markets UK Ltd

ACORDUL CLIENTULUI PENTRU ENTITATE JURIDICĂ
REPREZENTANT ENTITATE LEGALĂ

Nume:

Articole de Asociere Imputernicire

Adresa de domiciliu, informații de contact:

Nume de familie:

Data nașterii:

Autoritatea de
reprezentare:

Adresa:

Telefon:

Oraș de reședință:

Țara de
reședință:

ZIP: E-mail:

Regiunea:

Este vreunul dintre asociați o persoana expusă politic?* NuDa

INFORMAȚII DESPRE BUSINESS

Numele companiei:

Nu este necesar:

Domeniul principal de

Număr TVA:

Număr înregistrare:

Data de înregistrare::

INFORMAȚIILE DIRECTORULUI

Numele proprietarului (2):

Numele proprietarului (1):

Țara de
reședință:

Țara de
reședință:

(Te rugăm să reții: un reprezentat al Admiral Markets UK Ltd te va contacta dacă avem nevoie de mai multe detalii)

Numele proprietarului (3):

Numele proprietarului (4):

Țara de
reședință:

Țara de
reședință:

SEDIUL CENTRAL

Telefon:

Site web (dacă există):

Cod poștal:Oraș/Municipiu Țara:

E-mail:

Țara:

Adresa:

Semnătura clientului:Nume în clar: Data:

*O persoana expusa politic este o persoana fizica, care in momentul completarii acestui contract sau in precedentele 12 luni a ocupat functii publice marcante (ex.
sef de stat, de guvern, ministru, deputat sau asistent, membru al parlamentului, inaltei justitii sau curtii constitutionale, membru al bancii centrale, institutii de
auditare, ambasador, membru al fortelor de aparare, supervizare, de asemenea membrii ai famililor celor mentionati (copii, parinti, frati) si asociati.
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Admiral Markets UK Ltd

OBIECTIVE INVESTIȚIONALE

Hedging:Speculații:Crestere de capital: Altele:

  ani

  ani

  ani

Ani

Ani Ani
Contracte
pentru

Materii prime:

  ani

  ani

Futures:

Ani

Acțiuni:

Valute:Opțiuni:

Ani

Ani   ani

EXPERIENȚĂ INVESTIȚIONALĂ

EXPERIENȚA ÎN TRANZACȚIONARE

Lunar AnualSaptamanal

DaAi calificări educaționale cu privire la tranzacționarea în marjă a instrumentelor, precum Forex și CFDs?

Zilnic

Nu

Volumul de tranzacționare (numărul de tranzacții): Depozit mediu:

INFORMAȚII FINANCIARE

Cifra de afaceri totală: Obligații totale:

Depozit inițial estimat: Total balanță:

Sursa de finantare: Venituri de afaceri Investiţii

Altele: Capital propriu

Creditor Creditor:

CARACTERISTICILE CONTULUI

Doresc deschiderea următoarelor tipuri de conturi:

Parola de tranzacționare prinMoneda principală:

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)

TIN/VAT:Actuala rezidenta fiscala:

Puteti confirma daca sunteti cetatean al Statelor Unite, rezident sau detinator de green card al Statelor Unite?** NuDa

Daca TIN/ VAT este
indisponibil, va
rugam sa specificati

INFORMAȚII DESPRE EDUCAȚIE

Nivelul educației: Educație primară Educație secundară Educație superioară

Semnătura clientului:Nume în clar: Data:

**FATCA isi propune sa colecteze informatiile despre rezidentii platitori de taxe ale Statelor Unite ce utilizeaza conturi din strainatate pentru tranzactionare. Aceasta
solicita institutiilor financiare, ca Admiral Markets (UK) limited sa furnizeze informatia despre clientii lor americani catre autoritatile fiscale din Statele Unite
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Admiral Markets UK Ltd

La trimiterea acestui Acord de Client, confirm că:

    •  activele care formează portofoliul de investiții au fost dobândite în mod legal;
    •  declar că originea activelor de investiții nu se referă la activități de spălare a banilor și/sau de terorism.

DECLARATIA DE ORIGINE A ACTIVELOR DE INVESTITII

    •  Am citit, am înțeles și sunt de acord cu următorii termeni și condiții prezentate pe site-ul Admiral Markets UK Ltd, în secțiunea Documente și Politici
(www.admiralmarkets.ro):
– Termeni și condiții
– Politica celei mai bune execuții
– Politica de confidențialitate
– Avertizare asupra riscului
– Termenii și condițiile plăților
– Reglementarea conflictelor de interese
– Politica de protecție împotriva balanței negative
– Procedura soluționare a reclamațiilor clienților

Admit că prin trimiterea unui ordin de tranzacție garantez că am studiat toate documentele Admiral Markets UK Ltd și regulile celei mai bune execuții înainte de
trimiterea fiecărui ordin și sunt de acord cu acestea.
 
Sunt de acord cu schimbul de informații cu Admiral Markets UK Ltd care are loc pe cale electronică;
 
Înțeleg și accept că tranzacționarea de produse Forex și CFD (contractele de diferență) și a altor instrumente financiare tranzacționate pe piețele OTC (over-the-
counter) este o activitate extrem de speculativă care implică un grad ridicat de risc ce rezultă din utilizarea efectului de levier și a piețelor care fluctuează rapid și
care pot duce la o pierdere de fonduri mai mare decât suma depusă în contul meu;
 
M-am asigurat că prin intrarea în tranzacții CFD și/sau tranzacții valutare spot nu voi încălca nici o reglementare sau lege locală aplicabilă;
 
Sunt de acord ca Admiral Markets UK Ltd să efectueze verificări de credit, căutări și anchete cu surse reputate pentru a-mi evalua gradul de creditare, identitatea
și verificarea locului de reședință;
 
Prin prezenta, am permis companiei Admiral Markets UK Ltd să păstreze și să limiteze păstrarea activelor mele în contul bancar segregat Admiral Markets UK Ltd
pentru fondurile clienților sau pe orice altă formă contabilă similară cu termenii specificați;
 
 
Înțeleg că este exclusiv responsabilitatea mea să colaborez cu Admiral Markets UK Ltd pentru a respecta legile și reglementările locale;
 
Toate informațiile prezentate de mine în acest acord sunt adevărate și corecte. Sunt pe deplin conștient de consecințele transmiterii datelor incorecte.

Prin semnarea Acordului Clientului, sunt de acord cu următoarele afirmații:

Da
Cât timp ai lucrat în
sectorul financiar?

Ești angajat (sau ai fost în ultimele 12 luni) în sectorul financiar
într-o poziție care sa îți ofere informații relevante despre piețele
financiare?

DETALII ADIȚIONALE

Semnătura clientului:Nume în clar: Data:
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