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xx 

Novads: 	   Valsts: Pasta indekss: 

	  

	  

JURIDISKĀS PERSONAS KLIENTA LĪGUMS 
JURIDISKĀS PERSONAS PĀRSTĀVIS 

	  
Vārds: 

	  

Uzvārds:   

Dzimš. datums: 

Pases Nr.: 

Izdoš. datums: 

Izdevējvalsts: 
	  

Pārstāvības pamatojums: statūti	   pilnvara 
	  

DZĪVESVIETAS ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA 
	  

Adrese: 
	  

Pilsēta: 

	  
Tālrunis: 	   E-pasts: 

	  
	  

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU 
	  
	  

Sabiedrības nosaukums: 
	  

Uzņēmējdarbības apraksts: 
	  

PVN numurs: 

Reģistrācijas numurs: 

Reģistrācijas datums: 

Nav nepieciešams: 

	  
INFORMĀCIJA PAR VALDI 
(Lūdzu, ievērojiet: Admiral Markets UK Ltd pārstāvis ar sazināsies ar Jums, ja būs nepieciešama papildu informācija.) 

	  
Īpašnieka vārds (1): 	   Īpašnieka 

rezidences valsts: 
	  

	   Īpašnieka vārds (2): Īpašnieka 
rezidences valsts: 

. 
	  

	   Īpašnieka vārds (3): Īpašnieka 
rezidences valsts: 

. 
	  

	   Īpašnieka vārds (4): Īpašnieka 
rezidences valsts: 

. 
	  
	  	  

UZŅĒMUMA PAMATDARBĪBAS VIETA 
	  

Adrese 
	  

Pilsēta : 	   Novads: 	   Valsts: 	   Pasta indekss: 

	  

Tālrunis: 	   E-pasts: 

	  

Tīmekļa vietne, ja ir: 
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Valūtas: Tirdzniecības ilgums (gados): 	   Nākotnes 
līgumi: 

Tirdzniecības ilgums (gados): 

	   Iespēju līgumi:	   Tirdzniecības ilgums (gados): 	   Reklāmas/atsauces Nr.: 

	  

Saistības kopā 

	   Aktīvi kopā 

	  

	  
	  

IEGULDĪŠANAS PIEREDZE UN PAREDZAMAIS DARĪJUMU NOLŪKS 
	  

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

	  

	  

Papildu informācija: 

	  
	  

FINANŠU INFORMĀCIJA 
	  

Plānotais sākotnējais: 

	   Kopējais apgrozījums: 

	   Neto aktīvi kopā: 

	  

	  
KONTA INFORMĀCIJA 

	  
Vēlos atvērt šādu kontu (kontus): 	  	  

	  	   Galvenā valūta: Tālruņa parole: 

	  
	  

Iesniedzot Klienta līgumu, apstiprinu turpmāk minēto: 
	  

• esmu izlasījis, izprotu, un man ir pieņemami Admiral Markets UK Ltd noteikumi, Ārvalstu valūtas tirdzniecības 

pakalpojumu sniegšanas un MetaTrader 4AM lietošanas noteikumi un to pielikumi; 

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

uzskaitīti Admiral Markets UK Ltd tīmekļa vietnē www.admiralmarkets.co.uk; 

• apstiprinu, ka, iesniedzot darījuma rīkojumu, es garantēju, ka pirms katra uzdevuma iesniegšanas esmu izlasījis visus Admiral 
Markets UK Ltd Vislabākās izpildes noteikumus; 

• apliecinu, ka esmu izlasījis un piekrītu Admiral Markets UK Ltd Privātuma politikai un Klientu aktīvu turēšanas politikai; 

• apliecinu, ka manis sniegtais apstiprinājums attiecībā uz Admiral Markets UK Ltd noteikumiem, Ārvalstu valūtas tirdzniecības 

pakalpojumu sniegšanas un MetaTrader 4AM lietošanas noteikumiem un to pielikumiem ir patiess un pareizs; 

• piekrītu, ka informācijas apmaiņa ar Admiral Markets UK Ltd notiek elektroniskā veidā; 

• piekrītu, ka Admiral Markets UK Ltd sniedz informāciju, izmantojot tīmekļa vietni www.admiralmarkets.co.uk 

	  
 
Vārds un paraksts: Datums: 

Akcijas:	   Tirdzniecības ilgums (gados): 	  	  
	  	  	   Preces:	   Tirdzniecības ilgums (gados): 	  
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IEGULDĪJUMA AKTĪVU IZCELSMES APSTIPRINĀJUMS 
	  
	  

Iesniedzot 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. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Vārds un paraksts: Datums:     
       
       
        
 
 
 

Atruna par tulkojumiem 

Admiral Markets UK Ltd tīmekļa vietnē tiek izmantoti dažādi tulkošanas rīki, lai tulkotu minētās vietnes lapas izmantošanai citās valstīs. 
Tulkošanas rīku tulkojums ļaus Jums apjaust oriģinālā teksta vispārīgo saturu, taču ne vienmēr tiks nodrošināts pareizs 
tulkojums. Oficiālais teksts ir teksts angļu valodā Admiral Markets UK Ltd tīmekļa vietnē www.admiralmarkets.co.uk. Jebkuras tulkojuma 
neatbilstības vai atšķirības nav saistošas, un tām nav juridiska spēka atbilstības vai piespiedu izpildes nolūkam. Rodoties jautājumiem par 
tīmekļa vietnē tulkotās informācijas pareizību, lūdzu, izlasiet tīmekļa vietnes oficiālo tekstu angļu valodā. Admiral Markets UK Ltd 
neuzņemas atbildību par tulkojumu pareizību. Ņemot vērā valodu sarežģītību, kā arī to, ka atsevišķus vārdus un frāzes iespējams 
tulkot un interpretēt atšķirīgi, tulkojumiem raksturīgi trūkumi. Tāpēc Admiral Markets UK Ltd iesaka novērtēt un pārbaudīt ar minēto 
tulkošanas pakalpojumu iegūto tulkojumu un neuzņemas atbildību par to pareizību. 

  


