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Admiral Markets UK Ltd

ERAISIKU KLIENDILEPING
ISIKUANDMED

Eesnimi:

Perekonnanimi:

Sünnikuupäev:

Isikuttõendava
dokumendi number:

Väljaandmiskuupäev:

Väljastajariik:

ELUKOHT JA KONTAKTANDMED

Riik: Postiindeks:Maakond:

E-post:

Aadress:

Linn:

Telefon:

INVESTEERIMISKOGEMUS JA KAUPLEMISE EESMÄRK

Sissetulek:Kapitali säilitamine: Kapitali
kasvatamine:

Kasumi
teenimine: Spekuleerimine: Riskide

maandamine:

Aktsiad: Kogemus: Valuutad: Kogemus: Futuurid: Kogemus:

Optsioonid: Kogemus:Toormed: Kogemus

Lisainfo:

Kampaaniakood:

nullMillis(t)e maakleri(t)ega olete varem kaubelnud?:

FINANTSANDMED
Planeeritav esialgse sissemakse
suurus: Netosissetulek aastas:

Vara kokku: Likviidne vara:

Investeeringute allikas(d)
(töötasu, investeeringud jt):

TÖÖKOHA JA ELUKUTSE ANDMED

Tööandja nimi: Ametikoht:

Aadress:

Tegevusvaldkond: Töösuhte liik:

Kas töötate (või olete viimase 12 kuu jooksul töötanud)
finantssektoris positsioonil, mis eeldab professionaalseid
kauplemisoskusi?

Jah

Ei

Kui kaua olete töötanud
või töötasite selles
ametis?
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16 St Clare Street
London, EC3N

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

Admiral Markets UK Ltd

KONTOANDMED

Soovin avada järgmise(d) konto(d):

Konto valuuta: Telefoniteenuse salasõna:

    •  Kinnitan, et olen vanem kui 18-aastane;
    •  Olen läbi lugenud, saanud aru ja nõustun järgnevate dokumentide ja nende lisadega:
                  – Admiral Markets UK Ltd Üldtingimused, Privaatsuspoliitika, Teatis riskide kohta;
                  – Admiral Markets UK Ltd Parima täitmise reeglid, Kliendi raha hoidmine;
                  – Kauplemisteenuste ja kauplemisplatvormi MT4 kasutamise tingimused.

    •  Olen teadlik, et iga tehingukorralduse esitamisega kinnitan, et olen enne tehingu teostamist tutvunud ning
nõustun Admiral Markets UK Ltd dokumentide ja Parima täitmise reeglitega.
    •  Olen läbi lugenud, saanud aru ja nõustun kauplemistingimuste ning maksete tingimustega, mis on avalikustatud
Admiral Markets UK Ltd veebilehel. Nõustun, et Admiral Markets UK Ltd võib esitada minule teavet veebilehel
www.admiralmarkets.ee.
    •  Nõustun, et infovahetus Admiral Markets UK Ltd-ga toimub elektrooniliste sidevahendite kaudu.
    •  Saan aru, et hinnavahelepingute ehk CFD-de ja muude instrumentidega kauplemine on spekulatiivse iseloomuga
ning sellega kaasneb märkimisväärne risk, mis on tingitud võimenduse kasutamisest ning kiiresti muutuvast
turuolukorrast, ja selle tagajärjel tekkiva kaotuse suurus võib olla võrdne või ületada minu esialgset investeeringut.
Nõustun valuutade ja CFD-dega kauplemisel kaasnevate riskidega;
    •  Saan aru, et olen täielikult vastutav minu tegevuse vastavuse eest kohalike õigusaktidega kehtestatud nõuetele.
    •  Nõustun, et Admiral Markets UK Ltd-l on õigus töödelda minu isikuandmeid ning nõuda täiendavate dokumentide
või teabe esitamist.

Allkirjastades käesoleva kliendilepingu, kinnitan, et olen läbi lugenud, saanud aru
ja nõustun:

INVESTEERIMISVAHENDITE PÄRITOLU KINNITUS

Allkirjastades käesoleva lepingu, nõustun ja kinnitan alljärgnevat:

    •  esitatud andmed ja info on tõesed ning korrektsed;
    •  olen täielikult vastutav, kui minu esitatud informatsioon (selhulgas konfidentsiaalne teave) osutub eksitavaks;
    •  olen investeeritava vara ainuomanik ning minu kauplemisvahendid on omandatud seaduslikult;
    •  minu vahendite päritolu ei ole seotud rahapesu ega terrorismi rahastamisega.

Kas olete riikliku taustaga isik? * Jah Ei

*Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes lepingu täitmise hetkel või viimase 12 kuu jooksul on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid (näiteks riigipea, valitsusjuht,
minister, ase- ja abiminister, parlamendiliige, ülem- ja konstitutsioonikohtu kohtunik, riigi kontrollasutuse ja keskpanga nõukogu liige, suursaadik, asjur, kaitsejõudude
kõrgem ohvitser, riigi äriühingu juhtimis-, järelvalve- ja haldusorgani liige), samuti sellise isiku perekonnaliikmed (abikaasa või abikaasaga võrdväärne partner, lapsed
ja nende abikaasad/partnerid, vanemad) ja lähedased kaastöötajad.
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