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Admiral Markets UK Ltd

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO FYZICKÉ OSOBY
OSOBNÍ ÚDAJE

Adresa:

E-mail:

Město bydliště: Okres:

PSČ:Země bydliště:

Telefon:

ADRESA

INVESTIČNÍ CÍLE

FINANČNÍ INFORMACE

Celkový roční příjem: Likvidní jmění:

Zdroj financování

Počáteční vklad:

Hedging:

Roky

Roky Roky
Kontrakty na
vyrovnání

Komodity:

Spekulace:Růst kapitálu:

Futures:

Roky

Akcie:

Měny:Opce:

Jiné:

Roky

Roky

FREKVENCE OBCHODOVÁNÍ

Jste kvalifikován v obchodování maržových produktů (CFDs)?

Denní Týdenní Měsíční Roční

Ano Ne

STATUS ZAMĚSTNÁNÍ

Nezaměstnaný/áZaměstnaný/á

Název
zaměstnavatele:

jasper_common_positi
on_uk: jasper_common_homemaker

V důchodu

Student

null

Jméno:

Příjmení:

Místo narození:

Datum narození:

Národnost:

OSVČ
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Admiral Markets UK Ltd

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)

    •  Jsem starší 18 let;
    •  Přečetl/a jsem si, porozuměl/a jsem a přijímám následující dokumenty a jejich přílohy:
          – Obchodní podmínky Admiral Markets UK Ltd, Ochrana osobních údajů, Prohlášení o vědomí investičního rizika
          – Admiral Markets UK Ltd Pravidla provedení pokynu za nejlepších podmínek,Finance klienta/Oddělené finance
          – Podmínky poskytování obchodních služeb na Forexu a užití obchodní platformy MetaTrader 4 AM

    •  Souhlasím s tím, že zadáním transakčního příkazu potvrzuji, že jsem si prostudoval/a všechny dokumenty Admiral
Markets UK Ltd a Pravidla provedení pokynu za nejlepších podmínek před zadáním jakéhokoliv pokynu a souhlasím s
nimi.
    •  Přečetl/a jsem si, porozuměl/a jsem a přijímám Obchodní podmínky a podmínky vkladů a výběrů financí uvedené
na webové stránce Admiral Markets UK Ltd. Souhlasím s poskytováním informací Admiral Markets UK Ltd
prostřednictvím webové stránky www.admiralmarkets.cz
    •  Souhlasím s tím, že bude výměna informací mezi mnou a Admiral Markets UK Ltd probíhat elektronicky;
    •  Rozumím tomu, že obchodování "kontraktů na vyrovnání rozdílů" a dalších investičních produktů obchodovaných
na zahraničních trzích je vysoce spekulativní činnost s vysokou mírou rizika plynoucí z pákového efektu a z trhu s
vysokou fluktuací, což může vést ke ztrátě financí vyšší než moje počáteční investice Přijímám rizika spojená s
obchodováním CFD anebo obchodováním spotového forexu;
    •  Zjistil/a jsem, že vstupem do CFD obchodů anebo obchodů spotového forexu nebudu porušovat platné místní
zákony a právní předpisy.
    •  Souhlasím s tím, že bude Admiral Markets UK Ltd provádět kontroly úvěrů, serióznost zdrojů těchto úvěrů, aby

Odesláním Dohody o založení účtu souhlasím s následujícím:

DALŠÍ ÚDAJE

TIN:Aktuální místo placení daní:

Jste občanem USA, rezidente USA nebo držitelem zelené karty v USA?* NeAno

Pokud TIN nemáte,
specifikujte prosím
důvod:

Ano
Jak dlouho jste byl/a
zaměstnaný/á ve
finančním sektoru?

Jste nyní zaměstnaný/á (nebo jste byla/a za posledních 12 měsíců)
ve finančním sektoru na odborné pozici vyžadující obchodní
dovednosti, v kterých si přejete pokračovat u Admiral Markets?

NeJste politicky exponovanou osobou?** Ano

ÚDAJE K ÚČTU

Telefonní heslo:Měna účtu:

Rád/a bych si založil/a následující typ účtu:

*FATCA se zaměřuje na sběr informací o daňových rezidentech USA, kteří používají k podnikání účty v zahraničí. Finanční instituce Admiral Markets UK Ltd. je
povinna podávat informace o USA klientech daňovým úřadům v USA.
**Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba, která v době vyplňování dohody nebo v předešlých 12 měsících vykonávala významnou veřejnou funkci (např.
hlava státu, hlava vlády, ministr, náměstek ministra nebo asistent ministra, člen parlamentu, soudce nejvyššího nebo ústavního soudu, člen dozorčí rady státního
kontrolního orgánu nebo centrální banky, velvyslanec, zmocněnec státu, vedoucí pracovník ozbrojených sil, člen dozorčího nebo správního orgánu státního
podniku), dále jejich rodinní příslušníci (partner/partnerka nebo manžel/manželka, děti a jejich partneři nebo manželé/manželky) a blízcí spolupracovníci.
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PROHLÁŠENÍ O PŮVODU INVESTIČNÍHO KAPITÁLU

Odesláním této Dohody o založení účtu potvrzuji, že:

    •  jsou uvedené údaje správné;
    •  jsem si plně vědom/a následků poskytnutí nesprávných údajů;
    •  investiční kapitál byl získán legálně;
    •  původ investičního kapitálu není spojen s praním špinavých peněz anebo financováním terorismu.
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