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SZERZŐDÉS TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE 
 
SZEMÉLYES ADATOK 
 

Utónév 

Családi név 

Születési idő 

 
CÍME 
 

Címe 

Város        Tartomány 

Ország   Irányítószám    E-mail 

Telefon 

 
BEFEKTETÉSI CÉLOK 
 

Tőkegyarapodás: □        Spekuláció: □  Fedezés: □   Egyéb: □ 

 

Különbözeti szerződések: □ Kereskedési évek: 

Részvények:                       □         Kereskedési évek:  

 

Határidős kontraktus:          □   Kereskedési évek:  

 

Opciók:                                □   Kereskedési évek: 

  

Áruk:                               □        Kereskedési évek  

 

Devizák:                               □        Kereskedési évek 
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A KERESKEDÉSEK GYAKORISÁGA 
 

□ Napi  □ Heti  □ Havi  □ Éves 

Rendelkezik-e a fedezett áruk kereskedelemmel kapcsolatos tanulmányi tanúsítvánnyal? (CFD)? 
 
PÉNZÜGYI ADATOK 
Évi jövedelme:      Likvid eszközök: 
Hozzávetőleges indító betét: 
Finanszírozási forrás: 
 
FOGLALKOZTATÁSI ADATOK 
 

□ Munkavállaló  □ Munkanélküli  □ Önálló vállalkozó 

 

□ Nyugdíjas               □ Egyetemi hallgató                 □ Háztartásbeli 

 
A munkaadó neve:   

Munkaköre:     

 
AZ ADÓJOGSZABÁLYOKNAK A KÜLFÖLDI SZÁMLÁVAL RENDELKEZŐ ADÓALANYOK ÁLTALI 
BETARTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (FATCA) 
 
Jelölje meg, ha az USA állampolgára, az USA-ban lakóhellyel vagy USA zöld kártyával rendelkezik.* 

□ Igen  □ Nem 

A jelenlegi adózás szerinti lakóhelye:    Adószáma: 

Amennyiben nincs adószáma, jelölje meg ennek okát: 

 
TOVÁBBI ADATOK 
 

Jelenleg alkalmazott-e (vagy az elmúlt   □ Igen                        □ Nem  

12 hónapban       
alkalmazott volt-e) a pénzügyi szektorban  
egy olyan munkakörben, amelyben ismernie kell az  
Admiral Markets-szal teljesítendő  
kereskedelmi ügyelteket?  
 
Mennyi ideig dolgozott vagy 
mióta dolgozik a pénzügyi szektorban? 

Ön politikai közszereplő?**   □ Igen   □ Nem 
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A SZÁMLA ADATAI 

 
Az alábbi számlatípusokat kívánom megnyitni: 

Fő deviza:    Telefonos kereskedési jelszó:  

 
A szerződés elfogadásával az alábbiak szerint nyilatkozom: 

 18. életévemet betöltöttem; 

 Elolvastam, megértettem, és elfogadom az alábbi dokumentumokat valamint ezek mellékleteit: 
- Az Admiral Markets UK Ltd. Szerződéses Feltételeit, az Adatvédelmi előírásokat, a Kockázati 

közzétételt 
- Az Admiral Markets Ltd végrehajtási szabályait, Ügyfél pénze / elkülönített alapok 
- A Forex Kereskedési szolgáltatások feltételeit valamint a MetaTrader 4 AM Kereskedési 

Platform használati szabályait 

 Elfogadom, hogy egy adott tranzakció-megrendelő benyújtásával igazolom, hogy elolvastam az 
Admiral Markets UK Ltd dokumentumait és végrehajtási szabályait minden egyes megrendelő 
benyújtása előtt, valamint ezekhez hozzájárulok. 

 Elolvastam, megértettem, és elfogadom az Admiral Markets UK Ltd honlapján található 
Kereskedési feltételeket valamint a megfelelő alap letéti és visszavonási feltételeket.  Hozzájárulok, 
hogy az Admiral Markets UK Ltd a www.admiralmarkets.co.uk honlapon keresztül továbbítsa az 
információkat. 

 Hozzájárulok ahhoz, hogy az Admiral Markets UK Ltd-vel való adatcserére elektronikus úton 
kerüljön sor. 

 Megértettem, hogy a „különbözetre vonatkozó szerződések” (CFD) valamint egyéb befektetési 
termékek a külföldi piacokon való eladása és vásárlása a tőkeáttételből és a változékony piaci 
körülményekből adódóan erőteljesen spekulatív, magas kockázattal járó tevékenység, amely akár 
a számlámon letétbe helyezett összegnél nagyobb értékű veszteségekkel járhat. Elfogadom a 
CFD-vel valamint a forex spot-kereskedéssel kapcsolatos esetenkénti kockázatokat. 

 Bebizonyosodtam arról, hogy a CFD és/vagy a spot forex-kereskedésbe való belépésemmel nem 
szegtem meg a vonatkozó helyi előírásokat vagy törvényeket.  

 Hozzájárulok, hogy a hitelképességem felmérésére, a személyazonosságom valamint a 
tartózkodási helyem ellenőrzésére, az Admiral Markets UK Ltd megbízható forrásokkal hitel 
ellenőrzéseket, kereséseket és vizsgálatokat végeztessen el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
* A FATCA információkat gyűjt az üzleti ügyleteket külföldi számlákon lebonyolító Egyesült Államokbeli adóalanyokról. Felkérte a 
pénzügyi intézményeket, közöttük az Admiral Markets (UK) is, hogy az Egyesült Államokbeli ügyfeleikről információkat 
szolgáltassanak az Egyesült Államokbeli adóhivataloknak. 
** A politikai közszereplő olyan természetes személy, aki a szerződéskötés időpontjában vagy az előző 12 hónapban fontos 
közfeladatokat látott el (pl. államelnök, kormányfő, miniszter, miniszter-helyettes vagy tanácsos, parlamenti képviselő, a legfelső 
bíróság vagy az alkotmánybíróság bírója, egy állami ellenőrzési hatóság felügyeleti bizottságának vagy a jegybanknak tagja, 
nagykövet, követségi ügyvivő, hadvédelmi rangos tiszt, egy állami vállalat vezetőségi, felügyelő vagy ügyvezetői bizottságának tagja), 
valamint ennek családtagjai (férje/felesége, élettársa, gyermekei és ezeknek férjei/feleségei vagy élettársai, szülei) és közeli társaik. 

http://www.admiralmarkets.co.uk/
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A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK EREDETÉRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT 

 
A szerződés elfogadásával az alábbiakat igazolom, hogy: 

 a beküldött adatok helyesek, 

 teljes mértékben tisztában vagyok a hamis adatok beküldéséből eredő következményekkel, 

 a befektetési portfoliómban levő eszközöket törvényes úton szeretem, 

 Kijelentem, hogy a befektetett eszközök nem származnak pénzmosásból és/vagy terrorizmussal 
kapcsolatos tevékenységekből. 

 
 
 

Név nagybetűkkel   Az ügyfél aláírása  Dátum: 
________________   ______________  ___________ 


