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xx 

Valūtas: Tirdzniecības ilgums (gados): 	   Nākotnes 
līgumi: 

Tirdzniecības ilgums (gados): 

	   	  Iespēju līgumi: Tirdzniecības ilgums: 	   Reklāmas/atsauces Nr: 

	  

Gada neto peļņa: 

	   Likvīdie aktīvi: 

	  

	  

	  

INDIVIDUĀLĀ KLIENTA LĪGUMS 
PERSONAS INFORMĀCIJA 

	  
Vārds: 

	  

Uzvārds: 

Dzimš.	  datums: 

Pases Nr: 

Izdoš. datums: 

Izdevējvalsts: 
	  
	  

DZĪVESVIETAS ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA 
	  

Adrese: 
	  

Pilsēta: 

Tālrunis: 

Novads: Valsts:	   Pasta indekss: 
	  
	  

E-pasts:

	  
IEGULDĪŠANAS MĒRĶI UN PAREDZĒTAIS DARĪJUMU NOLŪKS 

	  
Kapitāla saglabāšana: Ienākumi: Pieaugums:	   Tirdzniecības peļņa:	   Spekulācija:	   Riska ierobežošana: 

	  
Akcijas:	   Tirdzniecības ilgums (gados): 

	  
Preces:	   Tirdzniecības ilgums (gados): 

	  
Papildu informācija: 

	  
	  Ar kura brokera (brokeru) starpniecību Jūs veicāt tirdzniecību?: 

	  
FINANŠU INFORMĀCIJA 

	  
   Plānotais sākotnējais noguldījums: 	  
	   Neto aktīvi kopā: 

	   Ienākumu avots 
(alga, investīcijas un	  tml.): 

	  
	  

INFORMĀCIJA PAR NODARBINĀTĪBU 
	  

Darba devēja nosaukums:	   Amats: 
	  

Adrese: 
	  

Informācija par nodarbinātību un profesiju:	   Nodarbinātības statuss: 

	  
	  

Vai pašlaik Jums ir darba tiesiskās attiecības (vai pēdējo 12	  mēnešu laikā 
ir bijušas darba tiesiskās attiecības) finanšu sektorā profesionālā amatā, 
kam nepieciešamas zināšanas par tirdzniecību, ko Jūs vēlaties turpināt ar 
Admiral Markets? 
 

Jā 

Nē 

	  
Cik ilgi Jūs esat bijis 
nodarbināts/Jums ir bijušas darba 
tiesiskās attiecības finanšu sektorā? 
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KONTA INFORMĀCIJA 
	  

Vēlos atvērt šādu kontu (kontus): 
	  

Galvenā valūta:	   Parole darījumiem pa tālruni: 

	  
	  
	  

Iesniedzot šo Klienta līgumu, apstiprinu turpmāk minēto: 
	  

• Esmu vecāks par 18 gadiem. 

• Esmu izlasījis un izprotu turpmāk minētos dokumentus un to pielikumus, un tie man ir pieņemami: 

– Admiral Markets UK Ltd noteikumi, Privātuma politika, Informatīvais dokuments par riskiem; 

– Admiral Markets UK Ltd vislabākās izpildes noteikumi, Klienta nauda (naudas līdzekļu nodalīšana); 

– Ārvalstu valūtas (ĀV) tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas un MetaTrader 04:00 tirdzniecības platformas lietošanas noteikumi. 
	  
	  

• Apstiprinu, ka, iesniedzot rīkojumu veikt darījumu, garantēju, ka pirms katra uzdevuma iesniegšanas esmu izskatījis visus 

Admiral Markets UK Ltd dokumentus un piekrītu to noteikumiem. 

• Esmu izskatījis, izprotu, un man ir pieņemami Tirdzniecības noteikumi un Līdzekļu ieskaitīšanas un izņemšanas noteikumi, kas 

uzskaitīti Admiral Markets UK Ltd tīmekļa vietnē. Piekrītu, ka Admiral Markets UK Ltd sniedz informāciju, izmantojot tīmekļa vietni: 

www.admiralmarkets.co.uk. 

• Piekrītu, ka informācijas apmaiņa ar Admiral Markets UK Ltd notiek elektroniskā veidā. 

• Apzinos, ka „preču cenu starpības (CFD) līgumi” un citi ieguldījumu produkti, kas tiek tirgoti ārvalstu tirgos, ir ļoti spekulatīvas 

darbības, kas saistītas ar lielu risku, ko rada aizņemto līdzekļu izmantošana un straujās tirgus svārstības, kā rezultātā var rasties 

zaudējumi, kuru apmērs pārsniedz manā kontā ieskaitītās summas apmēru. Man ir pieņemami ar CFD līgumiem un/vai tūlītējo ĀV 

līgumiem saistītie riski (ja attiecināms). 

• Esmu pārliecinājies, ka, noslēdzot CFD līgumu un/vai tūlītējo ĀV līgumu, nepārkāpšu piemērojamo vietējo tiesību aktu 

normas. 

• Neiebilstu, ka Admiral Markets UK Ltd veic kredīta pārbaudes, meklēšanu un izpēti, izmantojot uzticamus avotus, manas 

kredītspējas, identitātes un dzīvesvietas pārbaudes nolūkam. 
	  
	  
	  
	  

IEGULDĪJUMA AKTĪVU IZCELSMES APSTIPRINĀJUMS 
	  
	  

Iesniedzot šo Klienta līgumu, apstiprinu, ka: 
	  
	  

• iesniegtie dati ir pareizi; 
• esmu pilnībā informēts par nepareizu datu iesniegšanas sekām; 

• investīciju portfelī iekļautajiem aktīviem ir legāla izcelsme; 
• apstiprinu, ka ieguldījuma aktīvi nav saistīti ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas un/vai terorisma darbībām. 

	  


