به نام خدا

صفحۀ  1از 3

(سهامیخاص)

شرکت کارگزاری بانک انصار

14........./........../.........

تاریخ تکمیل فرم :

این قسمتتوسط شرکتکارگزاری تکمیل میگردد.

فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی(مشتری/نماینده)

 اطالعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمیشود .تکمیل قسمتهای ستارهدار الزامی و سایر قسمتها اختیاری است. بخشهای مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخشها که با عبارتهای "اطالعات مشتری" و "اطالعات نماینده" مشخص شده است باتوجه به نقششخص تکمیل کننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.
 نمایندۀ شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائۀ سفارش از طرف شخص حقوقی ،طبق تبصرۀ  1بند  1-2-4مادۀ  4دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه ،باید طبق ضوابطمقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

.1مشخصاتمشتری/نماینده :

*نام..........................................................:




*نامخانوادگی...........................................:


*جنسیت□:مرد□زن*تاریختولد ......../......../........:
*نامپدر.................................:

*محلصدور..................................:

*شمارهشناسنامه..........................................:

*سریوسریالشناسنامه:
*شمارهملی :





















*کدپستی :





















اطالعات ارتباطی:
*نشانی:کشور................................:استان................................:شهر................................:خیابان ...........................................................................:

کوچه................................:پالک ................:

نشانیپستالکترونیکی .........................................................................:

*تلفنهمراه*....................................:تلفنثابت ..................................................:

کد(های ) معامالتی مشتری (در صورتی که قبال کد اخذ شده باشد):

نام بورس /بازار
خارج از بورس
کد معامالتی
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.2اطالعاتشغلی :

لطفاًدراینقسمتاطالعاتشغلیمشتری،درجشود :
عنوانشغل....................................:تاریخاشتغال..........................:نامشرکت/مؤسسه..........................:سمت ..............................:
نشانیمحلکار ......................................................................................................................................................... ...................................:
تلفنمحلکار......................................................................:دورنگار...................................:کدپستی .........................................:

.3اطالعاتمالی :

گذاریدراوراقبهادار□:عالی□خوب□متوسط□کم□بسیارکم 


میزانآشناییشمابامفاهیممالیوسرمایه
*-1-3
ارزشروزداراییهایتحتمالکیتشماتقریباًچقدراست؟............................................................ریال 

-2-3
 -3-3متوسطدرآمدماهیانۀشماازمشاغلومنابعمختلفدرحالحاضرچقدراست؟............................................................ریال 
-4-3حدودارزشمعامالتشماطییکسالاخیردرجدولزیردرجشود:

اطالعاتمشتری 

بورساوراقبهاداروفرابورس(میلیونریال) 


بورسهایکاالیی(میلیونریال) 


بورسهایخارجازکشور(هزاردالرآمریکا) 



-5-3نامشرکت/شرکتهایکارگزاریدرایرانکهشماازطریقآنانمبادرتبهمعاملهنمودهاید،ذکرنمایید :
 ............................................................................................................. .............................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................................................................

*-6-3پیشبینیمیکنیدسطحمعامالتشمادربازارسرمایهطییکسالچهمبلغیباشد؟ 
□کمتراز252میلیونریال□بین252تا1222میلیونریال□بین1222تا5222میلیونریال 
□ بیشتراز12222میلیونریال 
□بین5222تا12222میلیونریال
*.4مشخصاتحساببانکی :

مشخصاتحساببانکیکهبهناممشتریافتتاحشدهاست،درزیرارائهگردد :
حساببانکی :
نامبانک........................:نامشعبه.................................:کدشعبه....................:شهرستان...............................:نوعحساب ......................:
شمارهحسا ب..............................................................:نامصاحبحساب...............................:کدشبایحساب(:درجدولزیرنوشتهشود) 








                   
تذکر:1حساباعالمشدهبایستیدریکبانکایرانیوبهناممشتریباشدوکارگزارازپذیرفتنحسابیاحسابهایمشترکمعذوراست .
تذکر: 2مطالباتمشتریازکارگزاریصرفاًبهحساباعالمشدهمذکورواریزخواهدشد،مگردرصورتیکهمشتریحساببانکیجدیدیراکتباًبهکارگزاریاعالم
نمایدکهدراینصورتبهحسابجایگزینویواریزخواهدشد .
IR

*.5سمتوشرایطنماینده :
اطالعاتنماینده 

-1-5مشخصاتشخصیکهشماازطرفوینمایندگیداریدرادراینقسمتقیدنمایید :
شخصحقیقی:نامونام خانوادگی...............................:شمارۀشناسایی .......................................:

شخصحقوقی:نامشرکت....................................... :شمارۀشناسایی .......................................:
-2-5نوعمدرکاثباتکنندۀسمت□:وکالتنامۀرسمی□شناسنامۀولیوشخصتحتوالیت□قیمنامۀرسمی 
معرفینامۀنمایندۀشخصحقوقی□سایرمواردبهموجبقوانینومقررات ...............................................

□
-3-5تاریخانقضاءنمایندگی ................./........../..........:

.6مشتری/نمایندهتعهدمینماید :

-1-6ضمنرعایتدقیققوانینومقرراتپولشویی،اطالعاتمورددرخواستشرکتکارگزاریدرموضوعمبارزهباپولشوییرابهنحویکهآنشرکتتعیین
میکندجهتانجاموظایفمحولشدهتأمیننماید .
 -2-6اجازۀاستفادهاشخاصدیگرازخدماتپایهدریافتی(کدمعامالتی)راندهدودرصورتاقدام،موضوعرابالفاصلهبهکارگزاراطالعدهد .
-3-6تغییراتکدپستیواطالعاتمربوطبهنشانیخودرابهمراجعذیربطاطالعدهد.آخریننشانیمتقاضی،نشانیارایهشدهازسویمراجعمربوطهاست
حتیاگرمتقاضینشانیخودراراساًاصالحنکردهباشد .
-4-6هرگونهتغییردراطالعاتارائهشدهرابامستنداتمربوطدراسرعوقتبهاطالعکارگزاربرساند .
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*.7نمونۀامضا،مهریااثرانگشت(مشتری/نماینده) :








امضاء:


اثرانگشت :

.8تأییدمتصدیپذیرششرکتکارگزاری :

اینجانب..............................متصدیپذیرششرکتکارگزاری درتاریخ ....../......../......اینفرمرادریافتوتطبیقاطالعاتمندرجدرآنرابامدارکشناسایی
ارائهشدهتوسطمشتری/نمایندهتأییدمینمایم .


نام و امضاء متصدی پذیرش






الزماستکارگزارمدارکمشتریونمایندهرابهشرحذیلاخذنمودهواطالعاتثبتشدهدراینفرمرابامندرجاتمدارکتطبیقدهدوتصویربرابر
اصلاینمدارک،توسطکارکنانذیربطدرکارگزاریتهیهودرپروندهنگهداریشود.
برای مشتری ایرانی:
-

اصل شناسنامه (بعالوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات)

-

اصل کارت ملی.

برای نماینده مشتری عالوه بر مدارک فوق حسب مورد ،تصویر مدارک اثبات کنندۀ سمت نماینده به شرح زیر:
-

در مورد وکیل  :وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه(دستورالعمل نحوۀ انجام معامالت وکالتی اوراق بهادار) به تأیید رسیده باشد.

-

در مورد قیم  :قیم نامۀ معتبر که توسط مرجع ذی صالح قضایی صادر شده است.

-

در مورد ولی  :مدارک هویتی ولی حسب مورد .در مورد ولی ( توضیح اینکه پدر و پدر بزرگ ولی فرزندان صغیر -کمتر از 11سال تمام -محسوب می شود) .

-

در مورد نمایندۀ شخص حقوقی  :مدارک مثبتۀ نمایندگی این اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است .این اشخاص باید هرکدام بطور جداگانه ،فرم مشخصات
نمایندۀ مشتری را تکمیل و ارائه نمایند.
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