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Admiral Markets UK Ltd

KLANTOVEREENKOMST VOOR PARTICULIEREN

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Adres:

E-mail:

Woonplaats: Provincie:

Postcode:Land van
verblijf:

Telefoon:

ADRES

INVESTERINGSDOELEN

Aantal jaar

     Hedgen:

Aantal jaar

Aantal jaar Aantal jaar

Inkomen:

Aandelen:

Opties:

Speculeren:Kapitaal-        Behouden: Groeien:       Winsten:

Futures:

Aantal jaar

Forex:

Demorekening:Grondstoffen: Ja Nee

FINANCIËLE GEGEVENS

Eerste storting: Netto jaarinkomen:

Totale vermogen:

Herkomst van het vermogen (salaris,
investeringen etc.):

Liquide middelen:

MEER DETAILS

Ja Indien van toepassing
hier aantal dienstjaren
vermelden.

Ik was in de afgelopen 12 maanden in de effectenhandel
werkzaam.

NeeIk ben een politiek prominent
persoon*

Ja

*Een politiek prominent persoon is een natuurlijk persoon die in de afgelopen 12 maanden een vooraanstaande publieke functie heeft bekleed (bijvoorbeeld:
minister, lid van tweede kamer, rechter, ambassadeur, bestuurslid van centrale bank of nationale rekenkamer).

Achternaam:

Geboortedatum:

Voorna(a)m(en):
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Admiral Markets UK Ltd

REKENING DETAILS

Telefoon-wachtwoord:Valuta keuze:

Ik wil graag de volgende rekening(en) openen:

    •  Ik ben meerderjarig en tekenbevoegd;
    •  Ik ga akkoord met de volgende documenten en hun bijlagen:
          – De algemene voorwaarden, privacy- en risico verklaring van Admiral Markets UK Ltd;
          – Admiral Markets UK Ltd 'Best Execution Rules' en 'Client Money/Segregated Funds';
          – De voorwaarden voor de verschillende MetaTrader handelsplatformen en voor de handel in Forex en CFD's;

    •  Ik ga akkoord met het uitvoeringsbeleid van Admiral Markets UK Ltd bij iedere transactie die ik plaats;
    •  Ik ga akkoord met de transactiekosten en de voorwaarden voor het storten of opnemen van kapitaal zoals        
            gepubliceerd op de website www.admiralmarkets.nl;
    •  Ik geef toestemming voor het verstrekken van informatie door Admiral Markets UK Ltd via de website                
            www.admiralmarkets.nl en ga akkoord met het electronisch (online) uitwisselen van informatie;
    •  Ik ben ervan bewust dat de handel in Forex en CFD's een speculatief karakter hebben en accepteer deze
risico's;
    •  Ik handel niet in strijd met toepasbare lokale wet- en regelgeving;
    •  Ik geef Admiral Markets UK Ltd toestemming om mijn identiteit, woonplaats en kredietwaardigheid te
verifiëren.

 

Met het ondertekenen van deze klantenovereenkomst bevestig ik:

HERKOMST VAN HET VERMOGEN

Samen met het indienen van deze klantenovereenkomst bevestig ik dat:

    •  de door mij verstrekte informatie juist is; 
    •  ik me volledig bewust ben van de gevolgen van het verstrekken van valse informatie;
    •  het kapitaal dat ik gebruik om mee te handelen rechtmatig is verkregen;
    •  het kapitaal dat ik gebruik geen relatie heeft met witwas- of terroristische activiteiten.
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