
16 St Clare Street
London, EC3N 1LQ, United Kingdom

Tel. +44 (0)20 7726 4003
FCA Register number: 595450
Company number: 08171762

Admiral Markets UK Ltd

Umowa Klienta dla Osoby Fizycznej
DANE OSOBOWE

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Seria i numer
dokumentu tożsamości:

Data wydania:

Kraj wydania:

ADRES ZAMELDOWANIA, INFORMACJE KONTAKTOWE

Kraj: KodPowiat:

E-mail:

Adres:

Miejscowość:

Telefon:

DOŚWIADCZENIE INWESTYCYJNE I CELE INWESTYCYJNE

Dochód:Ochrona kapitału: Stabilny wzrost: Zyski z
inwestycji: Spekulacja: Hedging:

Akcje: w latach: Waluta: w latach: Futures: w latach:

Opcje: w latach:Towary: w latach

Dodatkowe:

Kod promocyjny

nullCzy posiadasz rachunek u innego brokera?:

INFORMACJE FINANSOWE
Szacunkowy depozyt wstępny: Roczny dochód netto:

Aktywa całkowite: Aktywa płynne:

Źródło środków
inwestycyjnych:

DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

Nazwa pracodawcy: Stanowisko:

Adres:

Dane dotyczące zatrudnienia: Status zatrudnienia:

Czy jesteś aktualnie zatrudniony (lub w ciągu ostatnich 12
miesięcy byłeś zatrudniony) w sektorze finansowym na stanowisku
wymagającym wiedzy z dziedziny inwestowania, które chcesz
kontynuować Admiral Markets UK Ltd?

Tak

Nie

Okres zatrudnienia w
sektorze finansowym?
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INFORMACJE O RACHUNKU

Wnioskuję o otwarcie następującego rachunku:

Waluta: Hasło telefoniczne:

• Mam ukończone 18 lat;
• Zapoznałem się, rozumiem i akceptuję następujące dokumenty i ich załączniki:
- Ogólne Warunki Umowy Admiral Markets UK Ltd; Polityka Prywatności; Ujawnienie Ryzyka;
- Zasady Najlepszej Realizacji Zlecenia Admiral Markets UK Ltd; Środki Pieniężne Klientów (Oddzielone Fundusze);
- Warunki Świadczenia Usług Obrotu na Rynku Walutowym Forex i Korzystania z Platformy Transakcyjnej Meta Trader 4
AM UK;
• Przyjmuję do wiadomości, że składając zlecenie potwierdzam zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami Admiral
Markets UK Ltd oraz Zasadami Najlepszej Realizacji Zlecenia przed złożeniem każdego zlecenia oraz że w pełni się z
nimi zgadzam.
• Zapoznałem się, rozumiem i akceptuję Warunki Handlowe i Warunki Realizacji Płatności wyszczególnione na stronie
internetowej Admiral Markets UK Ltd. Zgadzam się na dostarczanie informacji przez Admiral Markets UK Ltd za
pośrednictwem strony internetowej www.admiralmarkets.co.uk
• Zgadzam się na elektroniczną wymianę informacji z Admiral Markets UK Ltd;
• Rozumiem, że dokonywanie transakcji na kontraktach CFD oraz innych instrumentach finansowych na rynkach
zagranicznych jest działalnością wysoce spekulacyjną związaną z wysokim poziomem ryzyka, wynikające z korzystania
z dźwigni finansowej i szybko zmieniającego się rynku, oraz może powodować stratę środków wyższych niż kwota
zdeponowana na rachunku. Akceptuję ryzyko związane z handlem CFD i/lub innymi instrumentami spot forex;
• Potwierdzam, że dokonując transakcji na CFD oraz/lub spot forex nie będę łamał żadnych z obowiązujących regulacji
lokalnych lub prawa.
• Wyrażam zgodę na przeprowadzanie przez Admiral Markets UK Ltd kontroli kredytowej, badań i zapytań z
renomowanych źródeł mających na celu ocenę zdolności kredytowej, identyfikację i weryfikację mojego miejsca

Wraz z podpisaniem niniejszej Umowy, potwierdzam, że:

DEKLARACJA LEGALNOŚCI POSIADANYCH AKTYWÓW

Wraz z podpisaniem niniejszej Umowy potwierdzam, iż:

• wprowadzone dane są poprawne;
• niżej podpisany jest w pełni świadomy konsekwencji podawania błędnych danych;
• aktywa, którymi zasilony zostanie rachunek rzeczywisty zostały nabyte legalnie;
• aktywa inwestycyjne nie są związane z praniem brudnych pieniędzy i/lub finansowaniem terroryzmu.

Czy zajmujesz eksponowane
stanowisko polityczne?* Tak Nie

*Za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne uznaje się osobę fizyczną, która w momencie zawierania Umowy lub w przeciągu ostatnich 12 miesięcy
pełniła istotne funkcje publiczne (m.in. głowa państwa, szef rządu, minister, wiceminister, asystent ministra, parlamentarzysta, sędzia Sądu Najwyższego lub Trybunału
Konstytucyjnego, członek rady nadzorczej państwowych organów kontrolnych lub banku centralnego, ambasador, chargé d’affaires, starszy oficer Sił Zbrojnych,
członek zarządzającego, nadzorczego lub administracyjnego organu spółki państwowej), jak również członków jej rodziny (współmałżonek lub partner w związku
partnerskim, dzieci i ich współmałżonkowie, rodzice) oraz bliskich współpracowników.
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