
16 St Clare Street
London, EC3N 1LQ

United Kingdom
Tel. +44 207 726 4003

Admiral Markets UK Ltd

SPORAZUM S STRANKO ZA PRAVNE OSEBE
PREDSTAVNIK PRAVNE OSEBE

Ime :

Statut družbe Pooblastilo

PREBIVALIŠČE IN KONTAKTNI PODATKI:

Priimek:

Datum rojstva:

Zastopniški organ:

Naslov:

Telefon:

Kraj stalnega prebivališča:

Država
stalnega

POŠTNA
ŠTEVILKA:

E-naslov:

Regija:

Ali je kateri od lastnikov ali drugih oseb, povezanih z družbo, politično
izpostavljena oseba?* NeDa

INFORMACIJE O PODJETJU

Ime podjetja:

Ni potrebno::

Glavna dejavnost

Davčna številka:

Številka registracije::

Datum registracije::

PODATKI O DIREKTORJU

Ime lastnika(2):

Ime lastnika(1):

Država
prebivališča

Država
prebivališča

(Opozorilo: Predstavnik Admiral Marketsa vas bo kontaktiral, če bomo potrebovali dodatna pojasnila)

Ime lastnika(3):

Ime lastnika(4):

Država
prebivališča

Država
prebivališča

SEDEŽ POSLOVANJA

Telefon:

Spletna stran, če katera:

Poštna številka:Mesto: Država:

E-naslov:

Država:

Naslov:

Podpis stranke:Tiskano ime: Datum:

*Politično izpostavljena oseba je fizična oseba, ki je v času izpolnitve sporazuma ali v preteklih 12 mesecih opravljala pomembnejše javne funkcije (npr. predsednik
države, predsednik vlade, minister, namestnik ali pomočnik ministra, poslanec v parlamentu, sodnik vrhovnega ali ustavnega sodišča, član nadzornega sveta za
revizijo državne institucije ali centralne banke, veleposlanik, odpravnik poslov, višji uradnik obrambnih sil, član direkcije, nadzorni ali upravni član državnega
podjetja), kot tudi njegovi družinski člani (zakonec ali izvenzakonski partner, otroci in njihovi zakonci ali partnerji, starši) ter ožji sodelavci.
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Admiral Markets UK Ltd

NAMEN INVESTIRANJA

Odpiranje nasprotnih
pozicij (Hedging):

Špekulacije:Rast kapitala: Drugo:

  let

  let

  let

Leta trgovanja:

Leta trgovanja: Leta trgovanja:
Pogodbe na
razliko:

Blago:

  let

  let

Terminske

Leta trgovanja:

Delnice:

Valute:Opcije:

Leta trgovanja:

Leta trgovanja:  let

IZKUŠNJE Z INVESTIRANJEM

TRGOVALNE IZKUŠNJE

Mesečno LetnoTedensko

DaAli imate že znanja za trgovanje s produkti, ki vsebujejo vzvode (Forex in CFD-ji)?

Dnevno

Ne

Volumen trgovanja (število transakcij): Povprečen polog:

FINANČNI PODATKI

Skupni promet: Skupaj obveznosti:

Predviden začetni polog: Bilančna vsota:

Izvor financiranja: Poslovni prihodki Investicije

Drugo: Delniški kapital

Izposoja, kredit Izposoja, kredit:

PODATKI O RAČUNU

Želim odpreti sledeč tip računa(ov):

Geslo za telefonskoGlavna valuta:

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)

TIN:Trenutno davčno prebivališče:

Ali lahko potrdite, da ste državljan ZDA ali lastnik Green Carda?** NeDa

Če TIN-a nimate,
navedite razloge:

PODATKI O IZOBRAZBI

Stopnja izobrazbe: Osnovnošolska
izobrazba

Srednješolska
izobrazba Višja/Visoka izobrazba

Podpis stranke:Tiskano ime: Datum:

**Cilj FATCE je zbirati informacije o davčnih rezidentov v ZDA , ki uporabljajo tuje račune za posle . To zahteva finacial institucije, kot Admiral Markets (UK) omejena
na posredovanje informacij o svojih strank v ZDA z davčno authoritiesC ZDA
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Po predložitvi tega sporazuma potrjujem, da:

    •  So sredstva, ki tvorijo moj naložbeni portfelj, pridobljena zakonito;
    •  Izjavljam, da se izvor investicijskega premoženja ne nanaša na dejavnosti pranja denarja in / ali dejavnosti, povezane s terorizmom 

IZJAVA O IZVORU INVESTICIJSKEGA PREMOŽENJA

    •  Prebral sem, razumem in se strinjam z naslednjimi pogoji in določili, objavljenimi na spletni strani Admiral Markets UK Ltd, v razdelkih Dokumenti
(www.admiralmarkets.com):

-          Pogoji poslovanja
-          Najboljša politika izvedb
-          Politika zasebnosti
-          Izjava o razkritju tveganja
-          Plačilni pogoji in pogoji
-          Politika navzkrižja interesov
-          Politiko zaščite pred negativnim stanjem na računu
-          Postopek obravnave pritožb strank
Potrjujem, da z oddajo naročila za transakcijo jamčim, da sem pred predložitvijo vsakega naročila preučil vse dokumente družbe Admiral Markets UK Ltd in Politiko
najboljše izvedbe in se strinjam z njimi.
 
Soglašam z izmenjavo informacij z Admiral Markets UK Ltd, ki poteka elektronsko;
 
Razumem in sprejemam, da je trgovanje z Forex in CFD (pogodbe za razliko) in drugimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na borzah zunaj protokola, zelo
špekulativna dejavnost, ki vključuje visoko stopnjo tveganja, ki izhaja iz uporabe finančnega vzvoda in hitro nihajočih trgov, ki lahko privedejo do izgube sredstev,
ki presega znesek, ki je bil deponiran na mojem raćunu.
 
Prepričam se, da z vstopom v trgovanje s CFD in / ali spot forex ne bom kršil veljavnih lokalnih predpisov ali zakonov.
 
Soglašam da, Admiral Markets UK Ltd, ki izvaja kreditne preglede, iskanja in poizvedbe z uglednimi viri, da bi ocenil mojo kreditno sposobnost, identiteto in preveril
moj kraj bivanja.
 
Dovoljujem Admiral Markets UK Ltd, da ohrani in omeji hrambo mojega premoženja na ločenem bančnem računu Admiral Markets UK Ltd, ki je namenjen za
sredstva strank ali katero koli drugo podobne računovodsko skladnost z navedenimi pogoji.
 
Razumem, da je izključno moja dolžnost za sodelovanje z Admiral Markets UK Ltd, da uskladim vse z lokalnimi zakoni in predpisi.
 
Vsi podatki, ki sem jih predstavil v tem sporazumu, so resnični in pravilni. V celoti se zavedam posledic pošiljanja nepravilnih podatkov.

S sklenitvijo tega sporazuma, potrjujem naslednje:

Da
Kako dolgo ste oz ste
bili zaposleni v
finančnem sektorju?

Ali ste zdaj zaposleni (ali pa ste v zadnjih 12 mesecih bili
zaposleni) v finančnem sektorju na strokovnem položaju, ki
zahteva znanje o trgovanju, katerega želite nadalje uporabljati pri
Admiral Markets?

DODATNE INFORMACIJE

Podpis stranke:Tiskano ime: Datum:
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