فرآیند اخذ کد معامالتی آتی سکه

شروع

مراجعه به کارگزاری مورد نظر وارائه اصل کارت ملی و شناسنامه و
مدرک دوره گذرانیده

بررسی کارت ملی و شناسنامه توسط کارشناس پذیرش واحراز هویت
مشتری و سپس کپی برابراصل از تمامی صفهات شناسنامه  ،پشت و
رو کارت ملی و مدرک مذکور

فرم های نام برده به شرح زیر میباشد:
اشخاص حقیقی:
 -1فرم مشخصات اشخاص حقیقی
 -2فرم درخواست کد مشتریان حقیقی)ذکر آدرس محل کار
،شغل و سمت مشتری در این فرم الزامیست(.
 -3اقرار نامه و بیانیه ریسک ) 2نسخه(
 -4تعهد نامه ) 2نسخه(
 -5فرم معرفی اطالعات حساب های بانکی) 2نسخه(
اشخاص حقوقی:
 -1فرم مشخصات اشخاص حقوقی
 -2فرم درخواست کد مشتریان حقوقی
 -3اقرار نامه و بیانیه ریسک ) 2نسخه(
 -4تعهد نامه به اسم نماینده ) 2نسخه(و به اسم شرکت
)  2ن س خ ه(
 -5فرم معرفی اطالعات حساب های بانکی) 2نسخه(
 -6فرم مشخصات وکیل یا نماینده قانونی

A

ارائه کپی اقرار نامه و بیانیه ریسک به مشتری

تایید و ممهور نمودن فرم درخواست کد توسط بانک سامان

اسکن تمامی مدارک و فرم ها و ارسال از طریق اتوماسیون اداری کاال به بخش پذیرش
مشتریان آتی )فرم مشخصات فقط در سیستم کارگزاری به صورت الکترونیکی ونیز به
صورت فیزیکی بایگانی میشودو به بورس کاال ارسال نمیشود(.

گرفتن شماره اتوماسیون از سیستم
مدارک نامبرده به شرح زیر میباشد:
اشخاص حقیقی:
 -1اصل شناسنامه و کارت ملی
اشخاص حقوقی:
 -2رونوشت شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره
اصلی و علی البدل و مدیر عامل
 -3نامه از طرف شرکت )به عنوان معرفی شخص مراجعه
کننده جهت اخذ کد و امور مربوطه(
 -4اساسنامه شرکت
 - 5آ گهی ت ا س ی س
 -6روزنامه رسمی و آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره و
مدیرعامل
ضمنا" به میزان  10%از سرمایه ثبتی شرکت میتوانند
موقعیت بگیرند.

تنظیم معرفی نامه برای مشتری جهت افتتاح
حساب در اختیار بورس در بانک سامان یا ملت

افتتاح حساب توسط مشتری

مراجعه مجدد به کارگزاری و تکمیل فرم
های مربوطه توسط مشتری

بررسی تمامی فرم ها توسط کارشناس پذیرش

تایید یا عدم تایید فرم ها

و تکمیل فرم درخواست پذیرش مشتری توسط کار شناس پذیرش

ارائه فیزیکی  1نسخه از مدارک و فرم ها )به غیر از فرم مشخصات(+فرم درخواست پذیرش
مشتری ،به دبیر خانه بورس کاال
و گرفتن رسید

صدور کد پس از  72ساعت کاری توسط بورس کاال

عدم تایید

ارجاع فرم ناقص به مشتری برای
اصالح آن

بایگانی فرم ها و مدارک در زونکن مربوطه به صورت فیزیکی و
فایل مربوطه در سیستم کارگزاری به صورت الکترونیکی

تایید
A

پ ا ی ان

