تاریـخ
ثبت شــده به شــماره  10784نزد ســازمان بورس و اوراق بهادار

فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی (سرمایهگذار  /نماینده)

تکـمیل تمامی فیلدهای ستـارهدار ( ) الـزامی میباشد.

مشـخصـات

جنسیت

نامخانوادگی

نام
محل تولد

محل صدور

کد ملی

اطالعات ارتباطی

کشور

تاریخ تولد

/

کد پستی

سری و سریال شناسنامه

پالک

تلفن همراه

اطالعات شغلی

عنوان شغل

مرد

خیابان،کوچه

شهر

زن

کد معامالتی

/

شماره شناسنامه

استان

/

شماره سریال

ثبــت شــده بــه شــماره  34203نــزد مرجــع ثبــت شــرکتها

نام پدر

/

تلفن ثابت

تاریخ اشتغال

پست الکترونیکی

-

سمت

نام شرکت  /مؤسسه

نشانی محل کار

کد پستی

تلفن محل کار

@

پست الکترونیکی محل کار

دورنگـار

اطالعات مالی اجباری

با توجه به بند  1-2-4دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ  1390/07/19مبنی بر شناسایی کامل شخص حقیقی تکمیل اطالعات ذیل الزامی میباشد.
میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایهگذاری در اوراقبهادار :

عالی

متوسط

خوب

بسیار کم

کم

پیشبینی میکنید سطح معامالت شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟
بین  250میلیون تا  1میلیارد ریال

کمتر از  250میلیون ریال

اطالعات مالی اختیاری

ً
تقریبا چقدر است؟
ارزش روز داراییهای تحت مالکیت شما

بین  1تا  5میلیارد ریال
ریال

حدود ارزش معامالت شما طی یک سال اخیر در جدول مقابل درج شود :

بیشتر از  10میلیارد ریال

بین  5تا  10میلیارد ریال

متوسط درآمد ماهیانۀ شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟

بورس اوراق بهادار و فرابورس (میلیون ریال)

بورسهای کـاالیـی (میلیون ریال)

ریال

بورسهای خارج از کشور (هزار دالر آمریکا)

نام شرکت/شرکتهای کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معامله نمودهاید ،ذکر نمایید:

نام بانـک

استان شعبه

نام شعبه  /کد شعبه

نوع شماره حساب

شهر شعبه

اطالعات حساب

شـمـاره شـبـا

شـمـاره حسـاب

IR
تذکر :1حساب اعالم شده بایستی در یک بانک ایرانی و بـهنـام سرمایهگذار باشد و صندوق سرمایهگذاری از پذیرفتن حساب یا حسابهای مشترک معذور است.
ً
ً
کتبا به صندوق اعالم نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.
صرفا به حساب اعالم شده مذکور واریز خواهد شد ،مگر در صورتی که سرمایهگذار حساب بانکی جدیدی را
تذکر :2مطالبات سرمایهگذار

اطالعات نماینده

نام و نامخانوادگی  /شرکت
نوع مدرک اثبات کنندۀ سمت

کد ملی  /شـناسـه ملی
وکالتنامۀ رسمی

شناسنامۀ ولی و شخص تحت والیت

تاریخ انقضاء نمایندگی
معرفینامۀ نمایندۀ شخصحقوقی

قیمنامۀ رسمی

/

/

سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

تعهـد نـامـه

مشــتری  /ســرمایهگذار تعهــد مینمایــد )1 :ضمــن رعایــت دقیــق قوانیــن و مقــررات پولشــویی ،اطالعــات مــورد درخواســت صنــدوق ســرمایهگذاری در موضــوع مبــارزه بــا پولشــویی را بــه نحــوی کــه آن شــرکت
تعییــن میکنــد جهــت انجــام وظایــف محــول شــده تأمیــن نمایــد )2 .اجــازۀ اســتفاده اشــخاص دیگــر از خدمــات پایــه دریافتــی (کــد معامالتــی) را ندهــد و در صــورت اقــدام ،موضــوع را بالفاصلــه بــه صنــدوق ســرمایهگذاری
اطــاع دهــد )3 .تغییــرات کدپســتی و اطالعــات مربــوط بــه نشــانی خــود را بــه مراجــع ذیربــط اطــاع دهــد .آخریــن نشــانی متقاضــی ،نشــانی ارائــه شــده از ســوی مراجــع مربوطــه اســت حتــی اگــر متقاضــی نشــانی خــود
را راسـ ً
ـا اصــاح نکــرده باشــد )4 .هرگونــه تغییــر در اطالعــات ارائــه شــده را بــا مســتندات مربــوط در اســرع وقــت بــه اطــاع صنــدوق ســرمایهگذاری برســاند.

تقسیم سود

درخواســت واریــز یــا صــدور مجــدد واحدهــای ســرمایهگذاری از محــل تقســیم ســود دورهای :
تقاضا دارم سود ماهانه به حساب شخصی اینجانب واریز شود.

ً
مجددا در صندوق سرمایهگذاری شود .درصد سرمایهگذاری مجدد ( از : )100 - 1
تقاضا دارم سود ماهانه

درصـد

تسویه بدهی

به مدیر صندوق اجازه میدهم نسبت ابطال واحدهای سرمایهگذاری اینجانب جهت تسویه بدهی ناشی از خرید سهام در کارگزاری سهمآشنـا اقدام نماید.

نمونۀ اثـر انگشـت سرمایهگذار  /نماینده

نمـونـۀ امضـاء سـرمایهگـذار  /نماینده

تـأییدیه متصـدی پـذیرش

اینجانـب
در تاریخ

متصـدی پـذیـرش

/

/

این فرم را دریـافت و تطبیق اطـالعات منـدرج در آن را با مدارک شـناسـایی

ارائه شده توسط سرمایهگذار  /نماینده تأیید مینمایم.

نام و امضاء متصدی پذیرش

