
 طرح جذب مشتریان بانک آینده در کارگزاری

 هدف این طرح:  ❖

 تمرکز بیشتر بر تامین نیازهای متنوع مالی مشتریان در بانک آینده 

 توسعه روابط کارگزاری و بانک با مشتریان بانک آینده 

 

 موضوع طرح: ❖

 تشویق و ایجاد انگیزه برای پرسنل شعب و مشتریان بانک آینده 

 

 طرح:حوزه فعالیت این  ❖

دعوت از مشتریانی که فاقد کدسهامداری هستند، به کارگزاری بانک آینده جهت سجامی شدن و صدور  

 کد سهامداری.

مشتری کارگزاری بانک آینده نیستند، جهت   اماجذب مشتریان بانک آینده، که دارای کد بورسی هستند  

 مزایای این طرح. مندی از انتقال تمام یا بخشی از دارایی خود به کارگزاری و بهره 

 

 مدت طرح: ❖

خواهد بود و امکان تمدید در صورت استقبال از این طرح   1400مدت این طرح سه ماهه تا پایان تیرماه  

 وجود خواهد داشت. 

 

 بانک: پرسنل نحوه تقدیر از ❖

  انجام معرفی مشتری جدید به کارگزاری بانک آینده و دریافت کد معامالت آنالین، حتی بدون .1

 معامله 

 تومان  هزار  10  مشتری، مبلغ هر معرفی ازای  به

  میلیون 10 انجام معرفی مشتری جدید به کارگزاری بانک آینده و دریافت کد معامالت آنالین، و .2

 کد  تعریف  از بعد  ماه یک  طی معامله   تومان

 تومان  هزار  20  مشتری، مبلغ هر معرفی ازای  به



  میلیون 50 انجام ه و دریافت کد معامالت آنالین، ومعرفی مشتری جدید به کارگزاری بانک آیند  .3

 کد  تعریف  از بعد  ماه یک  طی معامله   تومان

 تومان  هزار  50  مشتری، مبلغ هر معرفی ازای  به

  میلیون   100  انجام   معرفی مشتری جدید به کارگزاری بانک آینده و دریافت کد معامالت آنالین، و  .4

 کد  تعریف  از بعد  ماه یک  طی معامله   تومان

 تومان   هزار 100  مشتری، مبلغ هر معرفی ازای  به

  میلیون   200  انجام   معرفی مشتری جدید به کارگزاری بانک آینده و دریافت کد معامالت آنالین، و  .5

 کد  تعریف  از بعد  ماه یک  طی معامله   تومان

 تومان   هزار 150  مشتری، مبلغ هر معرفی ازای  به

  شعب   معاونین  و  رئیس   به  و  انتخاب  بانک آینده  برتر  شعبه  10  این طرح،  در طول دوره  ماه   هر  پایان  در  *

 . شد   خواهد  اعطا جوایزی  مربوطه 

 

 های معرفی مشتری به کارگزاری:روش  ❖

 از سامانه پیکاپ .1

 سامانه غیر حضوری کارگزاری بانک آینده به آدرس  .2

 .()تکمیل فرآیند ثبت نام مشتری منوط به سجامی شدن و احراز هویت مشتری است

 

 مراحل اعالم مشتری معرفی شده به کارگزاری: ❖

در محل پیش بینی شده در سایت شرکت  کنند  معرفی می   کارگزاری  بانک به  که پرسنل مشتریانی    ملیکد 

گیری مشتریان معرفی شده برای هر یک از  و امکان رویت و گزارش   نمایند میکارگزاری به نام خود ثبت 

 . پرسنل بانک وجود دارد

 )راهنمایی در فایل پیوست( 

 

 

 

 



 نحوه پرداخت مبالغ تقدیر کارگزاری به پرسنل بانک  ❖

گیری شده و  ، گزارش و صدور کد آنالین   انمشتری  معرفی ماه از زمان  هر  پایان    درکدهای جدید    تعداد

 خواهد شد. واریز   به حساب کاربر مربوطهبالفاصله با هماهنگی بانک  مبلغ تشویقی

 

 شوند:مند میمزایایی که مشتریان معرفی شده در این طرح از آن بهره  ❖

برقرار    %10برای مشتریان این طرح    .1 تا یک سال  بر روی کلیه معامالت   تخفیف برگشت کارمزد 

 خواهد شد. 

،  به کارگزاری، برای کلیه معامالت  ا یک سال پس از انتقال در این طرح ت  برای مشتریان معرفی شده  .2

 خواهد شد.ن هزار تومان( محاسبه  500)کارمزد اضافی مربوط به معامالت زیر  هزینه حداقل کارمزد

 درخواست مشتری در سامانه فراهم خواهد شد.  هرید خودکار کلیه عرضه اولیه ها ب امکان خ .3

از   .4 بیش  باشند،   500برای مشتریان  دارای گردش مناسب  کارگزاری که  نزد  تومان دارایی  میلیون 

مشتریان،   باشگاه  در  دریافتی  امتیاز  قالب  در  و  کارگزاری  نزد  آن  گردش  و  دارایی  متناسب حجم 

 تسهیالت جهت خرید سهام قابل ارائه می باشد.

 


