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КЛИЕНТСКИ ДОГОВОР ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
ЛИЧНИ ДАННИ

Име:

Фамилия:

Дата на раждане:

Адрес:

Имейл:

Град на местоживеене: Регион:

Пощенски код:Страна на
пребиваване:

Телефон:

ДАННИ ЗА АДРЕСА

ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ И ОПИТ

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Общ годишен доход: Ликвидни активи:

Източник на средствата

Очакван първоначален депозит:

Хеджиране:

Години опит:

Години опит: Години опит:
Договори за
разлика:

Суровини:

Спекулация:Нарастване на капитала:

Фючърси:

Години опит:

Акции:

Валути:Опции:

Друго:

Години опит:

Години опит: 

ЧЕСТОТА НА ТЪРГУВАНЕ

Имате ли някакви образователни квалификации в търговията с маржин продукти (ДЗР-та)?

Дневно Седмично Годишно

Да Не

СТАТУС НА ЗАЕТОСТ

БезработенРаботещ

Име на работодателя

Длъжност: Работа от вкъщи

Пенсионер

Самоосигуряващ се 

Студент
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FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)

• Аз съм над 18-годишна възраст;
• Прегледах, разбирам и приемам следните документи и техните допълнения:

−Общите условия на Admiral Markets UK Ltd, Правилата за поверителност, Уведомлението за риск
−Правилата за най-добро изпълнение на поръчките на Admiral Markets UK Ltd, Клиентски средства/Сегрегирани
средства
−Общите правила за предоставяне на услуги за Форекс търговия и Условията за използване на платформата за
търговия MetaTrader 4 AM

• Декларирам, че преди подаване на Поръчки съм се запознал с всички документи и Правилата за най-добро
изпълнение на поръчките, установени от Admiral Markets UK Ltd и съм съгласен с тях.

• Прегледах, разбирам и приемам Условията за търговия и Условията и правилата за разплащане, цитирани
в уебсайта на Admiral Markets UK Ltd. Давам съгласието си за предоставянето на информация от Admiral
Markets UK Ltd чрез уеб страницата www.admiralmarkets.co.uk

• Съгласен съм, обмяната на информация с Admiral Markets UK Ltd да се осъществява по електронен път.
• Разбирам, че търговията с „договори за разлика” и други инвестиционни продукти, търгувани на

чуждестранни пазари е силно спекулативна дейност, свързана с висока степен на риск, произтичащ от
употребата на ливъридж и бързо променящите се пазари, и може да доведе до загуба на средства по-
голяма от размера на сумата, внесена в сметката ми. Приемам рисковете, свързани с търговията с ДЗР и/
или спот форекс търговия (както е приложимо);

• Установих, че при осъществяване на търговия с ДЗР и/или спот форекс търговия няма да бъда в нарушение
на постановленията на местните регулаторни органи и законодателство.

• Съгласен съм Admiral Markets UK Ltd да извършва кредитни проверки, търсения и запитвания чрез
надеждни източници, с цел оценяването на моята кредитоспособност и идентичност и
потвърждаването на мястото ми на пребиваване.

С подписването на Клиентския договор потвърждавам следното:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕТАЙЛИ

TIN:Текущ данък за пребиваване:

Можете ли да потвърдите дали сте американски гражданин, жител на САЩ или притежател на Зелена карта за НеДа

Ако TIN е
недостъпно моля,
посочете причина:

Да
Колко време работите
или сте работил във
финансовия сектор?

Работите ли (или сте работили в последните 12 месеца) във
финансовия сектор на длъжност, която изисква познания
относно търговията, която желаете да извършвате с Admiral
Markets?

НеПолитическа фигура ли сте?** Да

ДЕТАЙЛИ НА СМЕТКАТА

Телефонна парола:Основна валута:

Искам да отворя следния тип сметка(и):

*FATCA има за цел да събере информация за данъчно облаганите жители на САЩ, използващи чужди сметки да извършват стопанска дейност. Това
изисква финансови институции като Admiral Markets (UK) Limited да подадат информация за своите клиенти в САЩ до американските данъчни служби
**Политическата фигура е физическо лице, което към момента на сключване на договора или в предходните 12 месеца е изпълнявало важни държавни
функции (например държавен глава, ръководител на правителството, министър, заместник-министър или министър-асистент, член на Европейския
парламент, съдия от Върховния или конституционен съд, член на надзорния съвет на държавната институция за одит или централна банка, посланик,
шарже д'афер, висш служител на силите за отбрана, член на ръководния, надзорния или административен орган на държавна компания), също така
има членове на семейството (съпруг или партньор, равен на съпруга, деца и техните съпрузи или партньори, родители) и близки сътрудници.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОДА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ АКТИВИ

При подписване на този Клиентски договор потвърждавам, че:

• Предоставените данни са верни;
• Наясно съм с последиците от подаване на неверни данни;
• Активите, оформящи инвестиционното ми портфолио, са придобити законно;
• Декларирам, че инвестиционните активи не са придобити от дейности, свързани с пране на пари или

тероризъм.
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