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Ühendkuningriik 

 

Tel: +44 (0)20 7726 4003 

FCA registrinumber: 595450 

Äriühingu number: 08171762 

 

Täname teid Admiral Markets UK Ltd teenuste kasutamise eest. 

Küsimuste või probleemide korral võtke meiega kindlasti ühendust. 

 Kliendi andmed 

  Kliendi andmed. Palume täita hoolikalt trükitähtedega. 

  Eesnimi:  

  Perekonnanimi:  

  Tänane kuupäev: 

 

 Kauplemiskonto andmed 

        Kauplemiskonto nr:     Telefonikonto parool: 

 

 Kontaktandmed 

        Telefon:     E-post: 

 

 Väljakantav summa 

        Väljakantav summa:                                                              ,  

 

 Makseandmed: 

Palume täita väga hoolikalt trükitähtedega. Admiral Markets UK Ltd ei vastuta valesti täidetud makseandmete ning selle tagajärjel 

valesti täidetud väljakandmistaotluse eest. 

        Makse saaja nimi: 

        Makse saaja aadress: 

        Makse saaja nimi: 

        Panga nimi:    SWIFT: 

        Panga aadress (linn või osariik, riik): 

 

 Kauplemiskonto 

        Teie kauplemiskontot ei suleta enne, kui selle jääk on  

        . 

    

   Kas soovite oma kauplemiskonto sulgeda?  

   Kui JAH, palume märgistada see ruut:  

  

        

        Nimi trükitähtedega: 

       

   Kuupäev: 
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        Kliendi allkiri: 

 

NB! Admiral Markets UK Ltd veebilehel kasutatakse mitmesuguseid tõlkevahendeid, mille abil 

tõlgitakse saidil olevaid lehti muude riikide keeltesse. Tõlkevahendid aitavad mõista algteksti üldist 

mõtet, kuid ei koosta alati täpset tõlget. Ametlik tekst on Admiral Markets UK Ltd 

veebilehe www.admiralmarkets.co.uk ingliskeelne versioon. Tõlkimise käigus tekkinud lahknevused või 

erinevused ei ole siduvad ja neil ei ole õiguslikku mõju seoses nõuete täitmise ja täitmisele 

pööramisega. Kui veebilehe tõlgitud versioonis esitatud teabe õigsuse kohta tekib küsimusi, palume 

lähtuda veebilehe ametlikust ingliskeelsest versioonist. Admiral Markets UK Ltd ei vastuta tekstide 

õigsuse eest. Arvestades, et teatud sõnadel ja väljenditel saab olla mitu erinevat tõlget ja tõlgendust 

ning võimalike keeleliste raskuste tõttu on tõlked paratamatult piiratud. Admiral Markets UK soovitab 

uurida ja kontrollida käesoleva teenuse kasutamise käigus loodud tõlget ning ei vastuta tõlke õigsuse 

eest. 

http://www.admiralmarkets.co.uk/

