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 :جهت تایید و فعال نمودن حساب در بروکر هات فارکس مدارک مورد نیاز

 

الف( گواهی احراز هویت: کپی پاسپورت یا کارت ملی یا شناسنامه و یا گواهینا مه ی رانندگی دارنده 

 .(حتما اسکن رنگی از آن گرفته شودو  باشد عکس دارارسالی باید حساب )هر یک از این مدارک 

 

 :(حتما اسکن رنگی گرفته شود) ب( گواهی تاییدیه آدرس محل سکونت

اخیر باشد و به نام دارنده ی حساب صادر شده باشد. در ماه  ۳قبض آب یا برق و یا تلفن که برای .1

اخیرهمراه با آدرس دارنده ی حساب و ماه  ۳صورت عدم وجود قبض نامه ی صورت حساب بانکی 

 .مهر و امضا شده توسط بانک نیز پذیرفته می شود

کرده. به عنوان یا صفحه اول دفترچه بانکی که نام و نام خانوادگی و آدرس صاحب حساب را ذکر  .2

 .مثال بانک تجارت تمامی موارد را در دفترچه حساب بانکی ذکر می کند

 

 و یا تمکن مالی به زبان انگلیسیصورت حساب بانکی دریافت با مراجعه به بانک نسبت به  تذکر:

شایان ذکر است که تمکن مالی برگه ای  مربوط به حسابی که از دفترچه آن اسکن گرفته اید. فارسی

 آن میزان موجودی و تراکنش شما برای دوره مشخص ذکر شده است.است که در 

یکی از دو مورد باال ،صورت حساب بانکی یا تمکن مالی به زبان انگلیسی، نهایتا مربوط به سه ماه 

گذشته باشد و چنانچه میزان تراکنش های شما در دوره مورد نظر زیاد بود می توانید دوره کوتاه تری 

 ت دهید که در یک صفحه جای گیرد.را به بانک درخواس
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را در پایین مشاهده می کنید که می بایست همراه با دفترچه نمونه های متفاوتی از صورت حساب بانکی 

 یسابتدا دو نمونه به زبان فارسی و سپس چندین نمونه انگلی حساب مربوطه همخوانی کامل داشته باشد.

 را مشاهده می فرمایید.
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 .کنیدو نمونه ای از تمکن مالی را نیز در زیر می توانید مشاهده 
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 حرفه ای فارکس انتخاب برای شما از تشکر با
 .بگیرید تماس ما با راھنمایی دریافت یا و بیشتر اطالعات برای
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