Приложение
към Договор за търговия с валута, благородни метали и ДЗР № __________________

_______

I. ДАННИ ЗА КЛИЕНТА
1. Име
2. ЕГН
3. Гражданство
4. № на лична карта
5. Дата на издаване на Л.К.
6. Л.К. е издадена от
7. Постоянен адрес
8. Адрес за кореспонденция
9. Мобилен телефон

II. ТРАЕН НОСИТЕЛ
Декларирам, че желая да получавам информацията, която Делтасток е задължено да ми предоставя на
траен носител - електронна поща: __________________________________________________
Допълнителен начин за получаване на информация:

на хартиен носител

III. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ВИДНА ЛИЧНОСТ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЛИЦА
Не съм/

съм лице по чл. 5а от ЗМИП във връзка с чл. 8а от ППЗМИП

Не съм/

съм свързан с лице, което попада под обхвата на предходната точка

Запознат съм, че при промяна на горните обстоятелствата, съм длъжен незабавно да представя нова
декларация.
При попълването и подписването на заявката за откриване на сметка, декларирам, че:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Уведомен/а съм и съм съгласен/а да бъда категоризиран/а от ДЕЛТАСТОК като непрофесионален
клиент.
Уведомен/а съм за правото ми да поискам промяна в категорията, както и че това ще доведе до пониска степен на защита.
Запознат/а съм с прилаганата от ДЕЛТАСТОК Вътрешна политика за категоризация на клиентите и
я приемам.
Не желая /
Желая да бъда категоризиран/а като професионален клиент.
Запознат/а съм със задължението си да уведомявам ДЕЛТАСТОК за всяка промяна в данните,
имащи отношение към определяне категорията на клиентите.
Запознат/а съм с и приемам Общите условия и Тарифата, които са неразделна част от Договора.

Въз основа на предоставената информация в заявката за откриване на сметка, съм уведомен/а,
че по преценка на ДЕЛТАСТОК желаната от мен услуга е:
подходяща за мен.
неподходяща за мен и следва да се запозная по-подробно с особеностите на
търговията на марджин с финансови инструменти и свързаните с нея рискове.

IV. П А Р А М Е Т Р И Н А К Л И Е Н Т С К А С М Е Т К А
С настоящото Приложение заявявам, че желая да открия инвестиционна сметка за търговия ,
както следва:

Желая инвестиционната ми сметката за търговия
да бъде в ЕДНА от следните валути:

BGN
USD
EUR

GBP
CHF
RON

С подписване на настоящото приложение към договора изрично ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат
със следните обстоятелства, касаещи инвестиционните сметки:
 Електронната платформа за търговия, в която мога да търгувам с инвестиционната сметка е Delta
Trading™;
 гаранционната сума по откритите от мен позиции ще бъде в размер на 100 (сто) %;
 типът спред на получаваните котировки е променлив;
 не мога да формирам къси позиции;
 всички поръчки, които биха довели до формирането на къса позиция ще бъдат отменяни;
 минималните количества на поръчките са посочени на Интернет страницата на ДЕЛТАСТОК;
 изпълнение на поръчка за сума, по-малка от минималното количество, така както е посочено на
Интернет страницата на ДЕЛТАСТОК, е допустимо единствено в случай, че с нея се затваря
цялата стойност на отворена позиция;
 не мога да променям първоначално заявените от мен параметри на инвестиционната ми сметка;
 ако желая да търгувам срещу предоставена гаранционна сума различна от 100 %, и/или с друга
платформа и/или при другите, предлагани от ДЕЛТАСТОК условия, които не са приложими
относно инвестиционната сметка, следва да открия нова сметка за търговия, различна от
инвестиционната такава.

ЗА КЛИЕНТА: ______________________
(подпис)

дата _____________

ЗА ДЕЛТАСТОК: ______________________
(подпис и печат)

дата _____________

