سياسة اعرف عميلك ()KYC
أمن العمالء هو عامل رئيسي لشركة ماكسي للخدمات المحدودة  ،ونحن نلتزم بحماية مصالح عمالئنا بأقصى قدر ممكن من
الجدية.
وبالنظر إلى كل ما سبق  ،قمنا بتنفيذ عدد من إجراءات اعرف عميلك ( )KYCالمصممة لضمان أمن المعلومات الشخصية
لعمالئنا  ،وفي نفس الوقت تسمح لشركة ماكسي للخدمات المحدودة بتقديم الدعم وفقًا ألفضل مبادئ وقواعد شركات الخدمات
المالية .وهي تهدف إلى منع أي حاالت من سرقة الهوية أو غسل األموال أو االحتيال أو األنشطة اإلرهابية.
نحن نعمل على أساس صارم ال لبس فيه .سيتم توثيق أي نشاط احتيالي ويؤدي إلى اإلغالق الفوري ألي حسابات تداول
مرتبطة بهذه األنشطة .سيتم مصادرت األموال التي ساهمت في أي من هذه الحسابات.
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ  ،ﻛﻌﻤﯿﻞ ﻟﺸﺮﻛﺔ ، Strategy One Ltdأن ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻹﺟﺮاءات  .KYCھﺬه اﻹﺟﺮاءات ﺗﺤﻤﻲ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻚ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  ،وﺗﻈﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻚ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ آﻣﻨﺔ .ﺑﺪون إﺟﺮاءات  ، KYCﺳﯿﻜﻮن ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺪاول اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ﻣﺤﺪودًا وﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺳﺤﺐ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻚ.
إجراءات  KYCلدينا مفصلة للغاية  ،ولكن في نفس الوقت تبقى بسيطة لعمالئنا.

ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺗﺠﺎري ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ  Strategy One Ltdوﺗﻤﻮﯾﻠﮫ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 .1وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ھﻮﯾﺘﻚ .ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن:
• جواز السفر
• بطاقة الهوية الوطنية
• رخصة القيادة
يجب أن يظهر مستند الهوية بوضوح ما يلي:
• اسمك الكامل
• تاريخ ميالدك
• تاريخ انتهاء الصالحية
• صور واضحة
الحد األدنى لمدة صالحية وثيقة الهوية يجب أن يكون قبل  6أشهر من تاريخ انتهاء الصالحية.
 .2وثيقة تثبت عنوان اإلقامة
يجب أن تكون وثيقتك التي تؤكد عنوان اإلقامة نسخة واضحة ومقروءة من أي من المستندات التالية:
• كشف حساب البنك أو بطاقة االئتمان

• فاتورة المساعدة  ،يمكن أن تكون فتورة الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو الغاز
يجب أن يوضح مستندك الذي يؤكد عنوان السكن ما يلي:
اسمك الكامل
عنوان السكن الخاص بك  -يجب أن يتوافق هذا العنوان مع العنوان الذي قدمته عند تسجيل حسابك.
يجب أن تكون الوثيقة التي تؤكد عنوان اإلقامة مؤرخة في آخر  6أشهر.
 .3نسخة من بطاقة االئتمان
إذا كنت تستخدم بطاقة ائتمان لتمويل حسابك  ،فسنحتاج إلى نسخ من الجهة األمامية والخلفية لبطاقة االئتمان هذه مع جميع
ضا إغالق رمز  CVVعلى ظهر البطاقة .يجب أن
األرقام  ،باستثناء األرقام األربعة األخيرة  ،التي يجب تغطيتها .يجب أي ً
يكون اسم وتوقيع المالك واض ًحا.
يمكن تقديم وثيقة الهوية الخاصة بك  ،وإثبات عنوان اإلقامة  ،ونسخة من بطاقة االئتمان (إذا لزم األمر) لنا في تنسيقات PDF
 JPG ،أو  ، PNGويجب إرسالها إلى .support@maxitrade.com
في اهتماماتك  ،أرسل لنا وثائق الهوية الخاصة بك وعنوان إقامتك في أقرب وقت ممكن بعد تسجيل الحساب .قد يؤدي عدم
تقديم المستندات ذات الصلة إلى وضع حدود لتداولك.
باإلضافة إلى ذلك  ،من المهم أن نفهم أنه بدون الوثائق الالزمة  ،فإن سحب األموال من حسابك أمر مستحيل.

