فرم مشخصات مشتریان حقیقی

شماره سریال:

توجه:اطالعات این فرم محرمانه محسوب شده و فقط در اختیار اشخاص مجاز قرار می گیرد

تاریخ:

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

وضعیت تاهل :مجرد .........:متاهل.........:

مرد ...........:زن......... :

*نام پدر............................... :
* ................کدملی:

*شماره شناسنامه :
.

* شماره سریال شناسنامه----/ ...............................

* صادره از...........:

* تاریخ تولد :روز .....ماه ......سال.............

تحصیالت.......................... :

نحوه آشنایی با کارگزاری( :نام معرف) ..................................

نشانی الکترونیکی* ............................................................................................................. (email(:تلفن تماس ............................................. :
* کد پستی * ........................................................ ..:کد بورس............................................. :

* تلفن همراه.................................................. :

*نشانی دقیق منزل.............................................................................................................................................:
.
*میزان آشنایی با بورس و مفاهیم مالی:

اطالعات شغلی مشتری
شغل:

عالی  .........خوب ...........متوسط  ...........کم  ..........بسیار کم............
آیا قبال"به خرید و فروش اوراق بهادار با کاال در بورس مبادرت نموده اید؟ بلی

خیر

تلفن محل کار:

سمت:

میزان دارایی :

 .........................................نشانی محل کار.................................................................................. :

در صورت مثبت بودن پاسخ نام شرکتهای کارگزاری که نزد آنان مبادرت به خرید و فروش نمودهاید نام شرکت ،سازمان و یا موسسه محل کار........................................ :

را ذکر نمایید............................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................:
آیا متقاضی ارسال درخواست خرید وفروش از طریق اینترنت می باشید؟

بلی................

خیر( .............در صورت مثبت بودن ،فرم توافقنامه ارسال درخواستهای الکترونیکی باید تکمیل گردد)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*حساب بانکی:1

نام بانک .................................. :

*حساب بانکی: 2

نام شعبه ............................... :

نوع حساب ........................... :شماره حساب ...................................................... :

نام بانک .................................. :

نام شعبه ............................... :

نوع حساب  .......................... :شماره حساب ........................................................... :

شماره شبا IR............................................................................................................................ :
اعالم و اقرار می نمایم شماره حساب اعالم شده به نام اینجانب بوده و حساب مشترک نمی باشد.

*اثرانگشت

*نمونه امضاء

*ضمن تایید مندرجات فوق اعالم می دارم که نشانی اعالمی در این فرم اقامتگاه قانونی اینجانب بوده و هرگونه تغییرات احتمالی رادر نشانی قانونی و سایر موارد سریعا" به آن
شرکت کارگزاری اطالع دهم.
امضاء :

نام و نام خانوادگی :

تاریخ :

اینجانب .......................از پرسنل شرکت کارگزاری بانک دی در تاریخ  ......................این فرم را دریافت و تطیبق اطالعات مندرج درآن را با مدارک دریافتی شامل کپی شناسنامه و
کارت ملی که برابر با اصل گردید،تایید می نمایم.
امضا دریافت کننده:

پر کردن تمام قسمتهای ستاره دار الزامیست

امضا مسئول پذیرش:

مهر شرکت:

