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 Kliento duomenys 

Kliento duomenys. Atidžiai užpildykite spausdintinėmis raidėmis. 

Vardas: 

Pavardė: 

Dabartinė data: 

 

 Prekybos sąskaitos duomenys 

Prekybos sąskaitos Nr.: Telefoninis sąskaitos slaptažodis: 

 

 Kontaktinė informacija 

Telefonas: El. paštas: 

 

 Išimama suma 

Išimama suma: 

 

 Mokėjimo informacija: 

Labai atidžiai užpildykite spausdintinėmis raidėmis. „Admiral Markets UK“ LTD neprisiima 

atsakomybės už neteisingai užpildytą mokėjimo informaciją ir dėl to neteisingai įvykdytą Prašymą 

išimti lėšas. 

Gavėjo vardas: 

Gavėjo adresas: 

Gavėjo vardas: 

Banko pavadinimas: SWIFT: 

Banko adresas (miestas ar valstija, valstybė): 

 

 Prekybos sąskaita 

 

Jūsų prekybos sąskaita nebus uždaryta, kol joje 

bus lėšų. 

Ar norite uždaryti savo prekybos sąskaitą? 

Jei TAIP, pažymėkite langelį: 

 

Vardas spausdintinėmis raidėmis: 

Kliento parašas: Data: 

 

 
Admiral Markets UK Ltd tinklalapyje naudojamos įvairios priemonės šio tinklalapio puslapiams išversti siekiant 

naudoti vertimą kitose šalyse. Vertimo priemonės leidžia Jums suvokti bendrą originalaus turinio esmę, bet ne 

visada pateikia teisingą vertimą. Oficialus tekstas yra angliška Admiral Markets UK Ltd 

tinklalapio www.admiralmarkets.co.uk versija. Jokie vertime atsiradę neatitikimai ar skirtumai nėra įpareigojantys ir 

neturi teisinės galios atitikties ar vykdymo tikslais. Jei kyla klausimų dėl išverstoje tinklalapio versijoje pateiktos 

informacijos, žr. oficialią tinklalapio versiją anglų kalba. Admiral Markets UK Ltd neprisiima atsakomybės už 

tikslumą. Vertimas savaime yra ribotas dėl kalbos sudėtingumo ir tam tikrų žodžių ir frazių galimų skirtingų vertimų ir 

aiškinimo. Todėl Admiral Markets UK Ltd rekomenduoja išnagrinėti ir patikrinti su šia paslauga susijusį vertimą ir 

neprisiima atsakomybės už jo tikslumą. 
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