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  سال 18زیر  گذار حقیقیمشخصات سرمایه
 

 .................................................... نام پدر: ........................................... خانوادگی:نام .......................................................... نام:

 .............................. محل صدور شناسنامه: ...................................... شماره شناسنامه: .............................................. تاریخ تولد:

 ................................ التی بورسی:امکد مع ................................................... کد ملی: ............................ شماره سریال شناسنامه:

 ................................. اره تلفن همراه:شم* ............................................ شماره تلفن: .................................... کد پیگیری سجام:

 ......................کدپستی: ........................... ..........نشانی: .................................................................................................................

 ..............................................................................................پست الکترونیک: 

 ........کد شعبه: ........................................ نزد بانک: ............................................... شماره حساب: ........................................

 نوع حساب: ............................................ شهر محل شعبه: ..................................... نام شعبه: .................................................

      IR................................................................................شماره شبا: 

  میزان آورده نقدی: ................................................................... ریال
  

 گذارسرمایه "ولی"خصات مش

 ........................نام پدر: ............................ ...................خانوادگی: ........................نام ..........................................................نام: 

 .........................محل صدور شناسنامه: ..... .....................................شماره شناسنامه: . ...........تاریخ تولد: ...................................

 ...............................التی بورسی: .امکد مع ................کد ملی: .................................. .........شماره سریال شناسنامه: ...................

 ............................... شماره تلفن همراه: * ...........شماره تلفن: ................................. ...............پیگیری سجام: .....................کد 

 .........................کدپستی: ........................ ...........................................................................................................................نشانی: 

 ....................................پست الکترونیک: ..........................................................

 .......................شماره تلفن محل کار: ....... .......................................محل کار: .......... .............شغل/ فعالیت: .............................

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

 کدپستی: ................................................
 

 باشد.و مطابق با شماره همراه ثبت شده در سامانه سجام گذار سرمایه "ولی"بایست به نام شماره تلفن همراه می *

 

 

 فرمایید:تکمیل براساس اطالعات سامانه سجام )درگاه یکپارچه ذینفعان( زیر را  اطالعاتخواهشمند است  سهامیدر صورت وجود آورده 
 

سهام جایزهتعداد  تعداد حق تقدم تعداد سهم نام شرکت نماد ردیف  
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 نباید نزد کارگزار بلوکه باشند. یاد شده در جدول باالنمادهای  توجه:
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 :طفاً مدارک زیر را به پیوست این برگه ارائه فرماییدل

 اصل شناسنامه و کارت ملی جهت اسکن رنگی .1

خود را به پست شناسنامه و کارت ملی )پشت و رو( در صورت تکمیل این فرم به صورت غیرحضوری لطفاً اسکن رنگی  ه:توج

. )در صورت وجود توضیحات در شناسنامه، لطفًا فرماییدارسال   info@bahabazaar.com به نشانی شرکت الکترونیکی

 نمایید(؛صفحه توضیحات را نیز ضمیمه اسکن 

 فیش واریزی .2

 ؛، انجام شوددباشگذار میدر صورت واریز وجه نقد، این وجه باید از حسابی که به نام خود سرمایهتوجه: 

 مشتریان حقیقی اطالعاتپرسشنامه تکمیل شده   .3

با مشخصات هویتی مشتری، اصالح این مغایرت توسط  بورسی التیمدر صورت وجود مغایرت اطالعات ثبت شده در کد معا :توجه

 مشتری ضروری است.

 

 

 

 گذارولی سرمایه /گذارسرمایه

 تاریخ و امضاء:
 کارشناس پذیرش

 

http://www.bahabazaar.com/

