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SUTARTIS PRIVAČIAM ASMENIUI
ASMENINĖ INFORMACIJA

Vardas:

Pavardė:

Gimimo data:

Paso ar ID kortelės
numeris:

Išdavimo data:

Pilietybė:

ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Šalis: Pašto kodas:Apskritis:

El. paštas:

Adresas:

Miestas:

Tel. numeris:

INVESTAVIMO PATIRTIS IR PREKYBOS TIKSLAI

Pajamos:Kapitalo išsaugojimas: Kapitalo
didinimas:

Prekybos
pelnas: Spekuliacija: Apsidraudimo

sandoriai:

Akcijos: Patirtis metais: Valiutos: Patirtis metais: Ateities Patirtis metais:

Opcionai: Patirtis metais:Žaliavos: Patirtis metais

Papildoma

Partnerio kodas

nullSu kuriuo brokeriu (-iais) esate prekiavę?:

FINANSINĖ INFORMACIJA
Pradinio depozito dydis: Metinės pajamos:

Bendras turtas: Likvidus turtas:

Kapitalo kilmė
(atlyginimas, santaupos, kt.):

INFORMACIJA APIE DARBOVIETĘ

Darbdavys: Pareigos:

Adresas:

Profesija ir išsilavinimas: Užimtumo statusas:

Ar Jūs šiuo metu dirbate (ar per paskutinius 12 mėnesių dirbote)
finansiniame sektoriuje, pareigose, kurios reikalauja profesionalių
žinių apie prekybą, kuria ketinate užsiimti Admiral Markets?

Taip

Ne

Ar dirbate, dirbote (jei
taip - kiek ilgai) finansų
sektoriuje
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SĄSKAITOS INFORMACIJA

Norėčiau atidaryti šio tipo sąskaitą(as):

Bazinė valiuta: Telefono slaptažodis:

    •  Esu pilnametis;
    •  Aš; patvirtinu, kad perskaičiau, supratau ir sutinku su šiais dokumentais ir jų priedais:
          – Admiral Markets UK Ltd Bendrosiomis taisyklėmis ir sąlygomis, Privatumo politika, Perspėjimu apie riziką
          – Admiral Markets UK Ltd Pavedimų vykdymo taisyklėmis, Kliento turto priežiūros politika
          – Prekybos valiutų rinkoje paslaugos teikimo ir prekybos platformos "MetaTrader 4 AM" naudojimo sąlygomis

    •  Patvirtinu, kad prieš pateikdamas kiekvieno sandorio pavedimą susipažinau su visais Admiral Markets UK Ltd
dokumentais ir Pavedimų vykdymo taisyklėmis ir pateikdamas kiekvieną pavedimą sutinku su jais;
    •  Aš susipažinau, suprantu ir sutinku su Prekybos sąlygomis ir Mokėjimų taisyklėmis ir sąlygomis, skelbiamomis
Admiral Markets UK Ltd tinklalapyje. Sutinku, kad informacija būtų teikiama Admiral Markets UK Ltd tinklalapyje
www.admiralmarkets.co.uk;
    •  Aš sutinku, kad visos informacijos keitimąsis tarp manęs ir Admiral Markets UK Ltd vyks elektroniniu būdu;
    •  Aš suprantu, kad prekyba valiutomis (Forex), sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD) ar kitais finansiniais
instrumentais yra spekuliacinio pobūdžio, susijusi su didele rizika, atsirandančia dėl sverto naudojimo, bei dėl greitai
kintančių rinkos sąlygų ir gali lemti didelius kapitalo nuostolius, didesnius nei pradinė investicija. Aš prisiimu riziką,
susijusią su sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD) ir / arba valiutų (Forex) prekybos kaip tinkamą;
    •  Aš patvirtinu, kad vykdydamas CFD ir/ar Forex sandorius aš nepažeidžiu jokių taikomų vietos taisyklių ar teisės
aktų.
    •  Aš sutinku, kad Admiral Markets UK Ltd atliktų kreditingumo įvertninimus, paieškas ir paklausimus patikimuose
šaltiniuose siekiant įvertinti mano kreditingumą, tapatybę ir nustatyti gyvenamąją vietą.

Pasirašydamas šią kliento sutartį aš sutinku ir patvirtinu, kad:

INVESTICINIO TURTO KILMĖS DEKLARACIJA

Pasirašydamas šią kliento sutartį aš sutinku ir patvirtinu, kad:

    •  Visa mano pateikta informacija sutartyje yra tiksli ir teisinga;
    •  Aš visiškai suprantu pasekmes, susijusias su klaidingos informacijos pateikimu;
    •  Aš esu vienintelis savo investicinio turto savininkas ir patvirtinu, kad šis kapitalas buvo įgytas visiškai teisėtai ir
sąžiningai;
    •  Mano investicinio turto kilmė nėra susijusi su bet kokia pinigų plovimo ir/ ar terorizmu susijusia veikla.

Ar dalyvaujate politinėje veikloje?* Taip Ne

*Dalyvaujantis politikoje asmuo yra fizinis asmuo, kuris sutarties pasirašymo metu arba per pastaruosius 12 mėnesių užėmė svarbias viešas pareigas (pvz., valstybės
vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, parlamento narys, aukščiausio ar konstitucinio teismo teisėjas, valstybinės audito
institucijos arba centrinio banko stebėtojų tarybos narys, ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, gynybos pajėgų vyresnysis pareigūnas, valstybės įmonės
priežiūros ar administracinio organo narys), taip pat jo šeimos nariai (sutuoktinis arba partneris lygus sutuoktiniui, vaikai ir jų sutuoktiniai arba partneriai, tėvai) ir
artimieji.
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