راهنمای داد وستد حضوری
معامالت حضوری
خرید:
پذیزش ًخست هطتزیاى ٍ هطاٍرُ هقذهاتی ٍ ًحَُ خزیذ ٍ فزٍش ٍ کارهشدّا
دریافت هذارک السم بزای پذیزش خزیذ هطتزی ًشد کارگشاری ضاهل:
اصل ٍ کپی کارت هلی
اصل ٍ کپی ضٌاسٌاهِ
پزکزدى فزم هطخصات هطتزی
احزاس دارا بَدى کذ سْاهذاری فعال هطتزی در غیز ایي صَرت دریافت کذبَرسی بزای هطتزی پس اس ثبت
درساهاًِ دادٍستذ ( 84ساعت)
تعزیف هطتزی در ساهاًِ دادٍستذ کارگشاری ٍ ساهاًِ حسابذاری بزای فعال ًوَدى حساب ًشد کارگشاری در
ایي هزحلِ هطتزی جْت ٍاریش ٍجِ بِ حسابْای باًکی کارگشاری راٌّوایی هیگزدد .پس اس ٍاریش ٍجِ
درخَاست خزیذ در ساهاًِ ثبت گزدیذُ ٍ سپس بِ اهضاء هطتزی رسیذُ ٍ پس اس دریافت فیص ٍاریشی
رسیذ کارگشاری تحَیل ٍی هیگزدد.
فروش:
اگز سْاهذار قصذ فزٍش سْام خَد را داضتِ باضذ .اس احزاس َّیت هطتزی ٍ رٍیت آخزیي بزگِ سْام
هزبَطِ ٍ ّوچٌیي اطویٌاى اس باس بَدى ًواد هزبَطِ ،کارگشار ًاظز ٍ کٌتزل آخزیي بزگِ سْام سْاهذار
اًجام هیپذیزد .در صَرت داضتي هطکل کارگشار ًاظزً ،اهِ هزبَطِ بِ اهضاء سْاهذار رسیذُ ٍ اقذاهات
بعذی اًجام هیگزدد ٍ اگز هطتزی آخزیي بزگِ سْام را اس ضزکت هزبَطِ ًگزفتِ باضذ راٌّواییّای
هزبَطِ اًجام هیپذیزد.
پس اس اًجام هزاحل باال سفارش فزٍش بِ اهضاء هطتزی رسیذُ ٍ اقذام بِ فزٍش سْام هیگزدد ٍ اگز
سْاهذار قصذ دریافت چک را داضتِ باضذ اس ٍی دستَر صذٍر چک دریافت هیگزدد ٍ ٍجِ هذکَر پس اس 8
رٍس کاری اس سهاى فزٍش سْام ،حتی الوقذٍر بِ حساب اٍ ٍاریش هیگزدد ٍ یا چک صادر هیگزدد( .هبالغ

باالی05،555،555ریال فقط در ٍجِ حساب سْاهذار هیباضذ) .اگز قصذ خزیذ اس هحل هَجَدی (فزٍش) را
داضتِ باضذ ٍجِ در حساب هطتزی جْت اقذاهات بعذی ًشد کارگشاری هحفَظ هیهاًذ.
چگًَگی بی ارسش ضذى سفارش:
اگز درخَاست خزیذ باضذ فقط با هزاجعِ حضَری هطتزی اقذام بِ بی ارسش ضذى درخَاست هیگزدد ٍ
ٍجِ ٍاریش ضذُ فزدای ّواى رٍس بِ هطتزی پزداخت هیگزدد.
اگز سفارش فزٍش باضذ هزاحل باال اًجام هیگزدد ٍ بزگِ سْام ٍی ّواى رٍس تحَیل هیگزدد.
اگز سْاهذار قصذ جابجایی دارایی سْام خَد را داضتِ باضذ فزٍضٌذُ ٍ خزیذار بایستی ّن سهاى هزاحل اٍلیِ
را اًجام دٌّذ.
فزمّای درخَاست خزیذ ٍ فزٍش ٍ رًگّای هزبَطِ بِ ضزح سیز ّستٌذ:
فزم دستَر خزیذ در ً 3سخِ بِ ضزح سیز:
ًسخِ آبی بِ عٌَاى رسیذ ،بِ هطتزی دادُ هیطَدً -سخِ سرد – ًسخِ سفیذ
فزم دستَر فزٍش در ً 3سخِ بِ ضزح سیز:
ًسخِ سرد بِ ّوزا بزگ سْن ارسالی بِ اتاق پایاپایً -سخِ سبش بِ عٌَاى رسیذ تحَیل بِ هطتزی (جْت
هزاجعِ بعذی ٍ دریافت بزگ سْن ٍچک)ً -سخِ سفیذ

