
          حفـظ سالمت مشـتری و اطرافـیان وی با توجـه به عـدم نیاز به حضور 

فی�کی در محل کارگزاری

         امکان دسترسی به خدمات کارگزاری از اقصی نقاط کشور 

         دسترسی به سامانه سجام، سامانه احراز هویـت غیر حضوری و

 سامانه ثبت نام غیر حضوری کارگزاری در یک پنل متمرکز

      د�افت کـــــد بورسی و نام کا�ری و رمز عبور سامانه های معامالتی در 

س�عت�ن زمان ممکن

     کاهش ه�نه های مشتری

    امکان احــراز هویــت و اخذ امضــای فی�ـــکی مشــت�ان خــاص

( و یا غیرسجامی) در کلیه شعب بانک کارآف�ن در صورت نیاز

مزایای استفاده از کارا اکسپرس 

کارآفـــ�ن بانــک  کارگـــزاری  حضــوری  غیـــر  خــدمات 

اکســـپـرس  کـــارا  ســـامـانه  معـــرفی 

عالقه مندان به فعالیت در بازار سرمایه و استفاده 

از خدمات کارگزاری بانـــــک کارآف�ــن از این پــس 

شـــــرکت  پورتال  به  مراجعـــه  ضمن  می تواننـــد 

آدرس  بـــه  کارآف�ـــن  بانـــک  کارگــــزاری 

https://www.bkbrokerage.ir و انتخاب گ�نه 

"ثبت نام غیرحضوری" کارگزاری بانک کارآف�ن (به 

آدرس https://karaexpress.ir )، کلیه مراحل ثبت 

نـــام و احراز هویت را به صـــورت غیر حضوری طی 

کـــرده و در کمتـــر از ٢۴ ســـاعت کاری کـــد کا�ری 

معامالتی خود را د�افت خواهند کرد.

به منظـــور حفظ ســـالمت و ســـهولت در ارائه 

خدمات به شما مشت�ان گرامی، کارگزاری بانک 

کارآف�ـــن خدمتی نو و منحصر بـــه فرد در حوزه 

ثبت نام و د�افت کد معامالتی برخــط معــرفی 

مینمایـــد. کلیـــه فرآیندهای ثبت نـــام و احراز 

هویـــت مشـــت�ان در کارگزاری بانـــک کارآف�ن 

و  گرفته  صـــورت  الکترونیکـــی  کامـــًال  بصـــورت 

پس  کارگزاری  خدمات  د�افت  جهت  مشـــت�ان 

طی مراحل سجامی شـــدن و د�افت کد بورسی، 

جهت احـــراز هویـــت و تکمیل فرآینـــد ثبت نام  

دفاتر  ایـــن کارگزاری،  دفاتر  مراجعه به  نیازی به 

پیشخوان و یا شعب بانک ندارند.



۵-در قســـمت انتخاب روش احرازهویت، نوع روش احرازهویت خود را 

مشخص نموده و به مرحله بعد بروید.  

الزم به توضیح است در صورتی که سجامی شده باشید با انتخاب روش 

الکترونیـــک نیـــازی به مراجعـــه حضـــوری نیســـت و میتوانید کلیه 

قراردادها را به صورت الکترونیکی امضـــا نمایید. در غیر این صورت با 

توجه به موقعیت جغرافیایی خود یکی از گ�نه های (مراجعه به شعب 

کارگزاری، مراجعه به شعب بانک کارآف�ن در سراسر کشور) را انتخاب و 

به مرحله بعد بروید. 

QR Code   کـارگـــزاری

راهنمــای مراحـــل ثبـــت نام در کــارا  اکســپرس

١- برای ورود به ســـامانه ثبت نـــام غیرحضـــوری آدرسhttps://karaexpress.ir    را در 

مرورگر خود وارد نمایید. پس از ورود به سایت گ�نه "ثبت نام" را انتخاب کنید. (الزم به 

ذکر است چنانچه خطای " مغایرتی در اطالعات شما یافت شده است " را د�افت کردید 

بدین معنی است که اطالعات شما قبال در سامانه ثبت گردیده و هم اکنون جهت ادامه 

و تکمیل آن باید از بخش ورود اقدام فرمایید و در صورت فراموشــــــی رمز قبلی خود از 

ط�ق گ�نه "رمز عبور خود را فراموش کرده ام" ، رمز خود را باÃابی نمایـــید)

  بعد از انتخاب ثبت نام و تایید شماره همراه از سوی شرکت کارگزاری و همچنین شرکت 

ســـپرده گذاری، وارد صفحه تکمیل مشخصات خواهید شد که می بایــــــست تمامی 

آیتم های مشخص شده مÆوط به اطالعات شخصی را تکمیل نمایید. 

 الزم به توضیح است در صورتی که قبال در سامانه سجام احراز هویت شده باشید صرفا 

بـــا وارد کردن کد ملـــی و تایید شـــماره تلفن همـــراه، کلیه اطالعات شـــما به صورت 

سیســـتمی تکمیل خواهد شـــد و شـــما پس از تائید اطالعات به مرحله بعد هدایت 

خواهید شد.

 نکته: برای ثبت نام افراد Ãر ١٨ سال تکمیل  اطالعات ولی در قسمت اطالعات نماینده 

الزامی است.

٢-در مرحلـــه ثبـــت اطالعات بانکی بایـــد اطالعات بانکی بـــه نام خود 

شخص (شماره حساب بانکی، شماره شـــبا، …) تکمیل گردد. همانند 

مرحله قبلی واکشـــی اطالعات بانکی مشتری سجامی از سامانه سجام 

صورت پذیرفته که در صـــورت تمایل متقاضی امکان افزودن شـــماره 

حســـاب دیگری به نام خود شـــخص و پیشفرض نمودن آن نیز در این 

مرحله امکان پذیر است.

٣-در قسمت بارگذاری مدارک باید اســـکن رنگی یا تصویر رنگی واضح 

کارت ملی (پشـــت و رو)، صفحه اول شناســـنامه و صفحه توضیحات 

شناســـنامه بارگذاری گردد. بـــرای ثبت نام افراد Ãر ١٨ ســـال بارگذاری 

اسکن رنگی صفحه دوم شناسنامه ولی متقاضی الزامی است.

۴- در قســـمت خدمـــات کارگزاری نـــوع خدمت مورد نظـــر را انتخاب 

نمایید. در صـورتی که متــقاضـی  د�ـافــت خـدمات  معامالت بر خـط

( آنالین) هستید خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید.

٦-در پایـــان این مراحل ضمـــن باÍینی اطالعـــات و همچنین مدارک 

بارگذاری شـــده، در ذیل این صفحه با تایید اطالعات فوق، مراتب تایید 

موارد از مشتری اخذ گردیده و به مرحله بعدی هدایت خواهد شد. 

۷-در این مرحله مشـــتری پس از انتخاب حداقـــل ۷ گ�نه صحیح از ۱۰

ســـوال نمایش داده شـــده در آزمون معامالت برخط و قبولی در آزمون 

مراحل ثبت نام خود را به اتمام می رساند. 

۸-با اتمام روند ثبتنام در صورتیکه مشـــتری گ�نه روش احراز هویت 

الکترونیک را انتخاب کرده باشـــید، واحد پذیرش شـــرکت کارگزاری در 

اســـــرع وقـــت و در کمتر از ۲۴ ســـاعت کاری نام کا�ری و رمز عبـــــور 

ســـامانه های معامالتی را از ط�ق پیامک و ایمیل برای مشتری ارسال 

مینماید و  در صورتی که روش مراجعه حضوری به شـــعب کارگزاری یا 

بانــــک کارآفـ�ن را برای احـراز هویـت انتخـــــاب شده باشد، مشــتری 

میبایست با همراه  داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی به نزدیکت�ن 

شعبه کارگزاری و یا شعب بانک کارآف�ن مراجعه نماید. 

پـــس از تکمیـــل فرآیند احراز هویـــت حضوری واحد پذیرش شـــرکت 

کارگــــــزاری ظرف کمتر از ۲۴ ساعت کاری  نام کا�ـــــری و رمز عبــــور 

ســـامانه های معامالتی را از ط�ـــق پیامک و ایمیل برای مشـــت�ان 

محترم ارسال خواهد نمود.


