بسمه تعالی

راهنمای فعالسازی حساب کاربری در صـندوق های سـرمایه گذاری 

سرمایه گذاران گرامی،
به منظور عالساول ح ااولا بول بوح دوره ه وو صود ق اونسرم ولح اووملصه مویق ح شروت موسصوصت ووبت
شأمین اوملصه اوهرو اندوختـه اایـدار ســپهر ،ســپهرآتی ،همیـان ســپهر) پو

ق قشاولف عونصنوس وت

نلف ه الصت انسرم ،می شرقنیس به صکی ق رش لح صو ققسقف عوملصیس:

 -1سامانه سجام( :ویژه سـرمایه گذاران هر سه صندوق)
قسف) چنلنچه ق ال ه الملنه اجلف ت نلف بوهه ر مواله قاوق رصت ق نیز به قنجلف النیسه قصس ،ط ق موقال صو عال
نالصیس:

 موقجاه به الملنه اجلف به نشلنی https://www.sejam.ir


ر ره به االا بل بوح اجلف ق طوصق منرح رصوقصش قطالعلت ه افره قالی



قطاینلن دلطو ق قوق هق تن قطالعلت بل بوح ه مواله "شلصیس ارلمسق ه اجلف"



شریه علصل  PDFق افره قرل االا بل بوح اجلف به الرح قطالعلت رصتی ر بس گیوح ر  ...مشتوح قات) ر
صل شریه قاکوصن لت عک

ق افره ) ر ق الل نن ق طوصق قصایل

crm@sepehrib.ir

ا) چنلنچه شلبنرن ه الملنه اجلف نا ت به ت نلف ققسقف ننارهه ر صل مواله قاوق رصت نن ق شکایل ننارهه قصس،
میشرقنیس ق طوصق موقجاه به الملنه اجلف ر صل ه ار ت هق تن االا بلنکی ه بلند اله قت قصوقن میشرقنیس ق طوصق
نوف قعزق الپ به وح صو ققسقف نالئیس.

دریافت نرم افزار

از طریق لینکhttps://apps.bsi.ir/sapp.html :

www.sepehrib.ir
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 -1انتخاب گزینه سجام در منوی صاپ:

 -1انتخاب گزینه ثبت نام و یا احراز هویت حضوری | غیرحضوری و تکمیل مراحل خواسته شده :

پ

ق شلصیس نرلصی قاوق رصت ر ه صلعت پیلمد موبرطه ،ماتنسقت اجلف دره ق اوقه بل نلف ،نلف دلنرقهمی ر بس ملی

اوملصه میق ق طوصق قصایل crm@sepehrib.ir

ق الل نالئیس.

www.sepehrib.ir
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 - 2مراجعه به یکی از شعب منتخب بانک صادرات ایران
به منظر قاوق رصت ر عالسال ح االا بل بوح دره ه ار ت شالصل میشرقنیس بل به اوقه هق تن قال مسق ک
نلالصی بل ت ملی ر نلانلمه ) به صکی ق اب منتخب بلند اله قت قصوقن موقجاه نالصیس.

 -3سرمایه گذاران محترم ساکن در استان های تهران و الـبرز
به منظر قاوق رصت ر عالسال ح االا بل بوح دره ه ار ت شالصل میشرقنیس بل به اوقه هق تن قال مسق ک
نلالصی بل ت ملی ر نلانلمه) به وبت شأمین اوملصه اهرو رققع ه :

شروقن ،بلرق نلارن ملنسال ،ن ش ن ش غوبی ،پالک ، 111الدتالن اهرو نعوصقل ،ط قه ارف،
واحد اذیرش سرمایه گذاران موقجاه نالئیس.

به منظور تعیین تاریخ و زمان مراجعه به لینک زیر مراجعه فرمائید:

https://apps.bsi.ir/sapp.html

www.sepehrib.ir
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