بسمه تعالی
فرم مشخصات مشتریان حقوقی کارگزاری
تاریخ:
شماره حساب:

شماره سریال:

*نام............................................. :
*نوع شخصیت حقوقی ..........................................:زمینه فعالیت..................................................................................
*شماره ثبت*.......................................................................... :شناسه ملی.........................................................................:
*محل ثبت*............................................................................:تاریخ ثبت........................................................................:
سایت الکترونیکی.................................................................:نشانی الکترونیک...............................................................:
نشانی:استان...................................:شهر.........................:خیابان.............................:کوچه ..........................:پالک............:
کدپستی:
*تلفن تماس .........................................................:دورنگار.........................................................................................:
*مشخصات اعضاء هیأت مدیره،مدیر عامل و دارندگان امضاء مجاز:
ردیف

نام و نام خانوادگی

دوره تصدی

سمت
آغا

پایان

دارای امضاء مجاا
هستند یا خیر

نمونه امضاء

* نحوه امضاء سفارش های خرید و فروش اوراق بهادار براساس تصمیمات ارکان ذی صالح و آیین نامهه ههای شهرکت و
مدرک مربوط به آن........................................................................................................................................................................................................:
مهر و امضاء:

شغل............................................. :سمت....................................................................:
میزان دارائی  ..........................................:متوسط درآمد ماهیانه..................................................................................:

نام سازمان،شرکت یا موسسه محل کار............................ :ماهیت فعالیت سازمان،شرکت یا موسسه محل کار..................................
سهامداران باالی  01درصد(شامل  01درصد):

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد

توضیحات

درصد

1
2
3
4
5
*کد معامالتی بورس...............................................:
درصورتی که شرکت دارای کدهای معامالتی دیگر نیز می باشد،در مکان فوق درج شود و دارنده کد مضاعف باید نسبت به درخواست تجمیع کد
با ارائه مدارک الزم اقدام نماید.سهازمان بهورس و اوراق بههادار و دیگهر مرا هع و نهادههای ذیصهالح در مهورد کهدهای مضهاعف مسه ولیتی
ندارند(.توضیح اینکه هرشخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک کد معامالتی داشته باشند.
آیا متقاضی ارسال درخواست خرید و فروش از طریق اینترنت می باشید؟ □ بلی

□ خیر

(درصورت مثبت بودن،فرم توافقنامه ارسال درخواستای الکترونیکی باید تکمیل گردد).
*حساب بانکی()0
نام بانک............................................نام شعبه...........................کد شعبه.................................................................................................
نوع حساب......................................................:شماره حساب.........................................................................................
شماره شبا __ __ :

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __IR:

حساب بانکی()2
نام بانک.................................. .............................:نام شعبه...........................................کد شعبه..............................................................
نوع حساب......................................................:شماره حساب.........................................................................

ضمن تأیید صحت مندر ات فوق اعالم می دارم که نشانی اعالمی در این فرم اقامتگاه قانونی اینجانب بوده و هرگهز تغییهرات احتمهالی را در
نشانی قانونی و سایر موارد سریعاً به آن شرکت کارگزاری اطالع می دهم.
امضاء :

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

* اینجانب..........................................از پرسنل شرکت کارگزاری............................................در تاریخ..........................................................این فرم
را دریافت و تطبیق اطالعات مندرج در آن را با مدارک دریافتی شامل کپی شناسنامه و کارت ملی که برابر با اصل گردید،تأیید می نمایم.

امضاء دریافت کننده:

نام و نام خانوادگی و امضاء تأیید کننده:

*تکمیل گزینه های ستاره دار الزامی است.

مهر شرکت:

