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 ExpertOptionتایید حساب 

 

 

 یرانیا انیمشتر ینگاه برا کیدر  Verification ایحساب  دییتا

 

است(  یکاف یکیپاسپورت ) تنها  نامه،یگواه ،یشناسنامه، کارت مل تیفیاسکن با ک ای: عکس و  ییای. ارسال کارت شنا1

 .دییرا آپلود نما

 

 (ستین یآدرس اعالم دییبه تا ازی.)ندیینما پیمحل کار : فقط و فقط آدرس خود را تا ای. آدرس محل سکونت و 2

 

 نیکو تیو با ب یپرفکت مان ،یوب مان ،یفارکس حرفه ا یالیر زیوار قیاز طر یرانیا انی)شارژ( مشتر زیوار نکهیتوجه به ا با

 .ستیمتن ن نیاشاره شده در ا یگریبه موارد د ازیاست و ن یاست، تنها دو مورد فوق کاف

 نشده باشد. دییکه ممکن است، تا یمختلف است و مشکالت یبا روش ها یافراد یتمام یشرح کامل برا حاتیتوض یباق

 

گران است. های بسیار مهم ثبت نام برای معاملهی تایید یکی از بخشقبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم که مرحله

 خواهید حساب معامالتی خود را امن نگه دارید، باید از فرایند تایید عبور کنید.اگر شما می

باز کنید، الزم است که فرایند تایید را  ExpertOptionخواهید یک حساب واقعی در پلتفرم معامالتی ه بر این، اگر میعالو

یک سرویس مالی جدی است و شما باید برای بهبود تجربه خودتان، با آنها صادق  ExpertOptionپشت سر بگذارید. پلتفرم 

 باشید.

 ریم؟چرا به عبور از مرحله تایید نیاز دا

( باید این مرحله تایید Know Your Customer –)فرایند شناخت مشتری خود  KYCشما به دلیل شرایط و ضوابط و همینطور 

 توانید به برداشت پول بپردازید.را پشت سر بگذارید. اگر از این مرحله عبور نکنید، نمی

نام گر در فرایند ثبتو صحت اطالعاتی که توسط معاملهدهد که کامل بودن این اجازه را می ExpertOptionمرحله تایید به 

 ارائه شده است را تایید کند.

ی مدرکی شما باید این اطالعات را فراهم کنید: یک فوتوکپی از پاسپورت یا مدرک شناسایی خودتان به همراه تصویر به عالوه

توانید یک اسکن از دو طرف کارت بانکی خود را دهد حساب شما واقعا وجود خارجی دارد. برای مثال شما میکه نشان می

 ارائه دهید.

 کند، به طول خواهد انجامید.درخواست شما را دریافت می ExpertOptionروز کاری پس از اینکه  10تمام فرایند تایید حدود 

 

 چیست؟ KYCاصطالح 

تجارت است که هویت هر مشتری را ( یک فرایند شناسایی در Know Your Customer – KYCمشتری خود را بشناسید )

 شود.خواهید به مقررات ضد پولشویی یک بانک اشاره کنید نیز استفاده میکند. این اصطالح همینطور زمانی که میتایید می
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 چه نوع مدارکی باید ارائه دهید؟

 گذاری خود، باید مدارک متفاوتی را ارائه کنید:بسته به روش واریز و سپرده

خواهید با کارت بانکی یا کارت نقدی خود واریزی انجام دهید، باید یک فوتوکپی از پاسپورت برای مثال اگر شما می – 1

خودتان یا یک مدرک شناسایی که تصویر خودتان بر روی آن است را ارسال کنید. همینطور باید یک قبض مصرفی و تصوری 

 د.از کارت بانکی خودتان بصورت پشت و رو ارائه کنی

و غیره( واریز  QIWI ،Yandex.Moneyمانی، با این حال اگر شما مایل هستید که از کیف پول الکترونیکی خودتان )وب – 2

 انجام دهید، صرفا نیاز است یک فوتوکپی از پاسپورت یا کارت شناسایی تصویردار خودتان را ارائه کنید.

 

 

 گیرد؟چرا مدارک موردقبول قرار نمی

 ممکن است به دالیل زیر مدارک شما را رد کند: ExpertOptionپلتفرم 

بتواند به خوبی  ExpertOptionباشد. برای اینکه ترین دلیل این است که کیفیت تصویر در مدارک پایین میاولین و رایج – 1

و باکیفیتی از آن  اطالعات شما را خوانده و تصویرتان را بر روی پاسپورت یا مدرک شناسایی شما ببیند، باید تصویر خوب

 بگیرید.



یک سرویس مالی جدی است  ExpertOptionسال سن دارید. پلتفرم  18تواند این باشد که شما کمتر از دلیل دوم می – 2

 باشد.سال در دسترس می 18و تنها برای افراد باالی 

دلیل سوم ارسال مدارک اشتباه است. شما باید به خوبی تمرکز داشته باشید و مدارکی که از شما خواسته شده  – 3

 است را ارسال کنید.

کنم که کنید. دوباره تکرار میشود که شما مدرک مربوط به خودتان را آپلود نمیو دلیل آخر هم به مواقعی مربوط می – 4

ExpertOption  کنم که با آنها صادقانه رفتار کنید.جدی است و پیشنهاد مییک سرویس مالی 

سال داشته باشید و مدارک درستی را با کیفیت مناسب ارسال نمایید، هیچ مشکلی در مرحله تایید  18اگر شما باالتر از 

 هویت شما وجود نخواهد داشت.

 

 

 توانیم بدون انجام مرحله تایید، واریز انجام دهیم؟آیا می

گذاری خود را انجام دهید. تنها الزم است مقدار واریز و روش نام شما می توانید اولین واریز و سپردهله پس از ثبتبالفاص

 ExpertOptionپرداخت را مشخص کنید، تیِک موافقت با شرایط و مقررات، سیاست بازپرداخت و سیاست اطالعات پرداخت 

لیک نمایید. تنها برای برداشت کردن به مرحله تایید هویت نیاز خواهید ک CONTINUEی را بزنید و در نهایت بر روی دکمه

 توانید از حساب خود پول برداشت کنید.تایید نشوید، نمی ExpertOptionداشت. اگر مدارک خود را ارسال نکنید و از طرف 

 



 توانیم بدون انجام مرحله تایید، برداشت انجام دهیم؟آیا می

ادر نخواهید بود که به برداشت بپردازید. همینطور اگر اولین واریز خود را انجام ندهید، برداشت بدون تایید هویت شما ق

ارسال کنید. اگر  ExpertOptionکنیم که هر چه زودتر تمام مدارک موردنیاز را برای پذیر نخواهد بود. ما پیشنهاد میامکان

 روز طول نخواهد کشید. 10ر از همه چیز را بدرستی انجام دهید، فرایند تایید هویت بیشت

 

 

 ی خود را تغییر دهم؟چطور آدرس خانه

کنند. شود و آنها طبق مقررات و ملزوماتِ این نوع از موسسات مالی، عمل میاکسپرت آپشن یک بروکر رگوله محسوب می

اده کند. اگر حساب شما گری باید از اطالعات شخصی واقعی خود استفیکی از مهمترین ملزومات این است که هر معامله

توانید آدرس خانه یا هر اطالعات دیگری را تغییر دهید. اگر هنوز مدارک را برای تایید هویت ارسال تایید شده باشد، دیگر نمی

به اطالعات شخصی شما نیاز دارد  ExpertOptionاید یا در حال حاضر در فرایند تایید هویت هستید، باید درک کنید که نکرده

 های سریع را برای شما مهیا کرده و اطمینان حاصل کند که موجودی شما امن است.تواند برداشتتا ب

 خواهد آدرس جدید خود را موردتایید قرار دهید، باید مدرک جدیدی را در پروفایل شخصی خود آپلود کنید.با این حال، اگر می

 



با مشاوران ما از  دیتوانیمنظور م نی. بددیداشته باش ازین نهیزم نیدر ا یشتریب یهاییاطالعات جامع، ممکن است به راهنما نیبا وجود ا

 .دییاقدام نما مشاوره یبرا 00971555406880شماره تلفن  ای پیو اسکا بریتلگرام، واتس اپ، وا قیطر
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