شماره............................:

فرم مشخصات اشخاص حقیقی (مشتری/نماینده)

شرکت کارگزاری

مشاوران سهام

تاریخ..............................:

(سهامی خاص)

-اطالعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی شود– .تکمیل قسمتهای ستارهدار الزامی است.

*نام............................................... :
*نام خانوادگی......................................:
*جنسیت :مرد

وضعیت تاهل :مجرد

زن

متاهل

*نام پدر.......................:

*کدملی.................................................................

*شماره شناسنامه.....................:

*صادره از* ..........................:تاریخ تولد* .......................................:شماره سری و سریال شناسنامه ......................................................... :تحصیالت........................................ :
*نشانی الکترونیک.............................................................................. :

*نشانی............................................................................................................................................................. :
*تلفن ثابت* ............................................. :کد پستی .......................................................تلفن همراه* ............................................................... :کد بورسی................................................:

سمت....................... :

شغل.................................... :

میزان دارایی ............................................ :متوسط درآمد ماهانه................................. :

نام سازمان ،شرکت یا مؤسسه محل کار .............................................. :تلفن محل کار.................................................... :
نشانی محل کار....................................................................................................... :

کد پستی....................................... :

فکس......................................... :

چنانچه برای خرید و فروش اوراق بهادار یا کاال ،وکیل یا نماینده حقوقی دیگری دارید ،این بخش (درباره وکیل و آخرین وکالتنامه) را پر کنید:
*نام و نام خانوادگی ................................................... :نام پدر* .................. :تابعیت ............. :شماره تلفن تماس ........................................... :کد ملی............................................. :
*نشانی............................................................................................................................................................. :
نوع نمایندگی قانونی :وکیل

وصی

قیم

نمایندگی قانونی دیگر

(نوع نمایندگی نوشته شود) .........................:شماره وکالتنامه...........................:

زمان تنظیم وکالتنامه ............................:شماره چاپی فرم وکالتنامه .......................................:آیا وکیل حق دریافت وجوه حاصل از فروش را دارد؟ بله

خیر

نشانی دفتر اسناد رسمی ....................................................................................................... :
تلفن تماس دفتر خانه...................................:

مهر و امضاء کارگزار:

امضاء و اثر انگشت مشتری /نماینده:

صفحه  1از 2

شرکت کارگزاری

مشاوران سهام
اطالعات مالی
*میزان آشنایی با بورس و مفاهیم مالی:

عالی ⃝

خوب ⃝

متوسط ⃝

آیا قبال به خربد و فروش اوراق بهادار یا کاال در بورس مبادرت نموده اید؟

کم ⃝

بله ⃝

بسیار کم ⃝

⃝
خیر

در صورت پاسخ مثبت ،نام کارگزار قبلی......................................................... :

*پیشبینی میکنید سطح معامالت شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟
بین  52تا  011میلیون تومان

کمتر از  52میلیون تومان
بین  211تا  0111میلیون تومان

بین  011تا  211میلیون تومان

بیشتر از یک میلیارد تومان

*مشخصات حساب بانکی مشتری ()1
نام بانک.............

نام شعبه ...............کد شعبه .............نوع حساب ....................شماره حساب ...................................................کد شبا حساب:
IR

مشخصات حساب بانکی مشتری ()2
نام بانک.............

نام شعبه ...............کد شعبه .............نوع حساب ....................شماره حساب ...................................................کد شبا حساب:
IR

مشتری /نماینده متعهد مینماید:
 ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی ،اطالعات مورد درخواست شرکت کارگزاری در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن شرکت تعیین میکند ،جهتانجام وظایف محول شده تامین نماید.
 اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معامالتی) را ندهد و در صورت اقدام ،موضوع را بالفاصله کتبا به کارگزار اطالع دهد. -هرگونه تغییر در اطالعات ارائه شده در این فرم را با مستندات مربوطه در اسرع وقت به اطالع کارگزار برساند.

اثر انگشت مشتری

نمونه امضاء (مهر) مشتری

*اینجانب  .....................................متصدی پذیرش شرکت کارگزاری مشاوران سهام در تاریخ  ............/............./.........این فرم را دریافت و تطبیق اطالعات مندرج در آن را با
مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری /نماینده شامل کپی شناسنامه و کارت ملی که برابر با اصل گردید تأیید مینمایم.
امضاء متصدی پذیرش:

مهر و امضاء کارگزار:

امضاء و اثر انگشت مشتری:

صفحه  2از 2

