رویه معامالت آنالین
شرکت کارگزاری ستاره جنوب به عنوان کارگزاری پیشرو در ارائه خدمات به روز و مبتنی بر فن آوریهای
نوین در کشور در راستای نوآوری در ارائه خدمات در بازار سرمایه اقدام به ارائه امکان معامالت بر خط در
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران نموده است.
در آماده سازی نرم افزار معامالت آنالین شرکت کارگزاری ستاره جنوب ایران که توسط شرکت تدبیر
پرداز تدوین شده است از جدیدترین فن آوریهای روز در مباحث مربوط به فناوری اطالعات و امنیت سیستم
استفاده شده است تا محیطی امن برای سرمایه گذاران جهت انجام داد و ستد بر خط سهام و دیگر اوراق بهادار
قابل معامله در بورس و فرابورس فراهم آید.
منظور از"معامالت آنالین" ،دسترسی سریع ،آسان و مطمئن سرمایهگذاران به سیستمهای معامالت بازارهای
اوراق بهادار است .یعنی ارتباط آنالین ،همیشه و در همه جا وجود دارد ،که در آن مشتری شخصاً سفارش خود
را از طریق یک کانال ارتباطی الکترونیکی همانند اینترنت ،تلفن همراه یا حتی تلفن ،از طریق یک نرم افزار
واسط به سامانه معامالت سازمان بورس و اوراق بهادار وارد می کند
ویژگیهایسامانهمعامالتآنالینکارگزاری ستارهجنوب

دریافت اطالعات لحظهای بازار (آخرین قیمت ،عرضه و تقاضا).... ،
ارسال و اصالح سفارشات خرید و فروش در زمان مورد نظر سرمایهگذار (در طول ساعات معامالت) و از هر
نقطه جغرافیایی
عدم نیاز به حضور در کارگزاری و امضاء سفارشات کتبی
امکان دسترسی به آخرین وضعیت حساب در هر لحظه
انتقال خودکار وجوه سهام خریداری شده از حساب سرمایهگذار به حساب کارگزاری
امکان ثبت و ارسال الکترونیکی مشخصات فیشهای واریزی به کارگزاری
امکان ارسال تقاضای الکترونیکی برداشت مانده حساب نزد کارگزاری
مراحلافتتاححسابآنالین( )Online Trading
شرایطعمومی :
کلیه افرادی که دارای حداقل  18سال سن و مدک تحصیلی حداقل دیپلم می باشند و دارای منع معامالتی
نباشند ،می توانند نسبت به افتتاح حساب آنالین اقدام نمایند.


آزمون :
طبق قوانین سازمان بورس و اوراق بهادارکلیه متقاضیان افتتاح حساب آنالین می بایست در آزمون تعیین
صالحیت حرفه ای که توسط هر کارگزاری جداگانه برگزار می شود شرکت نمایند .کارگزاری ستاره جنوب این
آزمون را به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می نماید.
ثبتفرممشخصاتوعقدقرارداد :
پس از اطمینان از قبولی در آزمون از طریق تماس با واحد معامالت آنالین شما میتوانید نسبت به عقد
قرارداد و افتتاح حساب به دو صورت حضوری و غیرحضوری اقدام فرمایید.
افتتاححساببهصورتغیرحضوری(مخصوصمشتریانمقیمخارجازتهران) :
در این شیوه متقاضی میبایست با مراجعه به سایت کارگزاری فرم های مربوط به ثبت نام را دریافت و آنها را
با دقت پر نماید .در پر نمودن فرم ها باید دقت کرد که قرارداد در دو نسخه تکمیل شود و تمامی صفحات هر
دو نسخه سمت پایین و راست آنها امضا شود و در فرم مشخصات و تعهد نامه اثر انگشت اجباری است.
مدارکالزمجهتافتتاححسابآنالین :
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فرم مشخصات افراد حقیقی( تکمیل تمامی گزینه ها اجباری و امضا و اثر انگشت در نقاط الزم)
دو نسخه قرارداد خدمات برخط (( )onlineتمامی قسمت ها را کامال خوانا بدون خط خوردگی پر نمایید
و تمامی صفحات هر دو نسخه را امضا نمایید).
فرم تعهد نامه مشتریان ( قسمت های مرتبط تکمیل  ،امضا و اثر انگشت اجباری میباشد).
ارایه مدارک هویتی به نماینده شرکت کارگزاری ستاره جنوب که عبارتنداز  :اصل کارت ملی ،اصل
شناسنامه و مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
افتتاح حساب بانکی
کنترل مدارک مورد نیاز
صدور نام کاربری و کلمه عبور
ارسال نام کاربری و کلمه عبور به ایمیل مشتری
ارائه آموزشهای الزم به مشتریان جهت کار با سامانه معامالت بر خط

