شرکت کارگزاری اطمینان سهم برای رفاه هرچه بیشتر مشتریان تصمیم گرفته است روشی را اتخاذ نماید تا
مشتریان شهرستان ها قادر باشند بدون نیاز به حضور نسبت به افتتاح حساب معامالت برخط (آنالین) اقدام
نموده و از مواهب سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار بهره مند شوند .برای افتتاح حساب برخط( آنالین)
می توانید براساس دستورالعمل زیر اقدام کنید.

ثبت نام از متقاضیان دریافت حساب معامالت برخط(آنالین) مقیم شهرستانها
برای این منظور بایستی موارد زیر انجام شود:
 -1مراجعه به منوی معامالت آنالین و دانلود کردن اختیاری یکی از سواالت پنجگانه آنالین
 -2پرینت گرفتن از سوال آنالین مربوطه و پاسخ به آن و تکمیل موارد خواسته شده.
 -3دانلود قرارداد معامالت برخط (آنالین) از منوی آنالین و پرینت آن
 -4تکمیل قرارداد معامالت برخط (آنالین) و امضاء نمودن آن همراه با ثبت اثر انگشت
 -5دانلود کردن فرم مشخصات اشخاص حقیقی از منوی فرم ها (سایر فرم ها)
 -6پرینت گرفتن از فرم مشخصات اشخاص حقیقی و تکمیل همه اطالعات و امضاء نمودن آن
بهمراه با ثبت اثر انگشت
برای تحویل مدارک به کارگزار با توجه به قوانین مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار دو امکان وجود
دارد:
 مراجعه به یکی از شعب کارگزاری اطمینان سهم و تحویل حضوری مدارک
 مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تایید فرم های پرینت شده (گواهی امضا) و ارسال پستی مدارک
حالت اول  :تحویل مدارک با مراجعه حضوری به کارگزاری
در این حالت با مراجعه حضوری به یکی از شعب کارگزاری اطمینان سهم به همراه مدارک زیر فرایند ثبت نام را تکمیل
فرمایید:
-1

اصل شناسنامه و کارت ملی

 -2فرم "مشخصات اشخاص حقیقی کارگزاری"
 -3فرم " قرارداد معامالت برخط (آنالین)"
 -4کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)

حالت دوم  :ارسال پستی مدارک (ثبت نام غیر حضوری(
در این حالت نیازی به مراجعه حضوری نبوده و فقط با تکمیل و تایید مدارک و صفحات خواسته شده در مراجع رسمی
(دفتر خانه اسناد رسمی) و ارسال آنها به آدرس پستی شرکت می توانید نسبت به افتتاح حساب برخط (آنالین) خود اقدام
نمائید .مراحل این حالت عبارتند از :
 -1مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی در داخل کشور یا سفارتخانه ایران در خارج از کشور و تایید امضا و صحت
اطالعات مدارک زیر:
 -1-1کپی شناسنامه (کپی برابر اصل بودن)
 -1-2کپی کارت ملی (کپی برابر اصل بودن)
 -1-3فرم تکمیل شده "مشخصات اشخاص حقیقی کارگزاری" (گواهی امضاء)
 -1-4فرم تکمیل شده " قرارداد استفاده از خدمات معامالت برخط (آنالین)" (گواهی امضاء)
 -1-5فرم گواهی امضاء (منطبق با نمونه موجود در دفاتر اسناد رسمی)
 -1-6کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) (کپی برابر اصل بودن)
 -2پاسخ دادن به نمونه سوال دانلود شده و ارسال آن به همراه کلیه مدارک

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 77787388 -3

آدرس کارگزاری اطمینان سهم:
 -7دفتر حافظ  -تهران :خیابان حافظ پایین تر از شرکت بورس پالک  837طبقه دوم تلفن88887676 -7 :
دورنگار88828377 :

کد پستی 7733833337:

 -8دفتر مطهری -تهران  :خیابان شهید مطهری ،بعد از خیابان سرافراز پالک  833طبقه اول و دوم

تلفن  77838888 -77837378 -77787387 :دورنگار  77838283 :کد پستی 7378877778 :

