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 راهنمای قدم به قدم تایید اعتبار حساب در الیمپ ترید
 

 :یرانیا انیمشتر یبرا دیتر مپیدر بروکر ال یحساب معامالت یفایور ایحساب و  دییتا

 

 را انجام دهد. ریاست تا موارد ز ازیحساب خواسته شود، ن یفایور یکه از مشتر یدر صورت

 

به ترجمه  ازیو ن یشناسنامه به زبان فارس ایپاسپورت و  ،یکارت مل نامه،یگواه یاز کارت ها یکی:  ییکارت شناسا. 1

 ندارد.

 

 ییانجام شود که چهره و کارت شناسا کیگرفته شود. از نزد یعکس سلف ،یانتخاب ی: با کارت شناسا ی. عکس سلف2

 مشخص باشد.

 

 (ستین دییپدر، مادر و همسر مورد تا یآدرس : به نام صاحب حساب ) حت یگواه. 3

 لیاز قبوض آب، برق، گاز، تلفن، موبا یکی 

 که در آن آدرس ذکر شده باشد یبانک دفترچه 

 مستجر ) صاحب حساب و مالک ( نیب ینامه رسم اجاره 

 نینامه ماش مهیب 

 کامل صاحب حساب(  لی) اسم و فام یمهر و امضاء باشد و شامل نام م نام خانودگ یکه دارا یهر مدرک رسم ای و

 کار باشد. ایو  یمحل زندگ ینشان ایو آدرس 

 

 ایو  یوب مان - نیکو تی) مانند ب یکیپرداخت الکترون یانجام شده از روشها یها یزیشات از وار نی. عکس، اسکر4

 در آن کامل و واضح مشخص باشد. زی( که اطالعات وارلیاسکر

 

از حساب معامالتی  تایید اعتبار حساب شرطی ضروری برای این است که از مشکالت احتمالی در هنگام برداشت پول

 اجتناب نمایید. الیمپ ترید،

 

روز به  3تا  1توانم به سرعت پول خود را برداشت کنم؟ جواب این است که برداشت پرسند که آیا میبسیاری سوال می

 کنید:کنید، به برخی مشکالت مانند موارد زیر برخورد میانجامد. با این حال وقتی شما پول خود را برداشت میطول می

 ( 2یا  1تایید اعتبار حساب )هفته 

 تایید هویت 

 غیره 
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برای اجتناب از این مشکالت، این مطلب شما را راهنمایی خواهد کرد تا حساب خود را تایید کنید و اطالعات مدارک الزم را 

 ارائه دهید.

هیچوقت این گام حیاتی را نادیده نگیرید چون هر پلتفرمی معامالتی دارای این بخش است تا حساب شما و همینطور خود 

 بروکر را امن نگه دارد. این چیزی است که باید به آن توجه کنید.

 

 تانگام برای تایید اعتبار حساب 2

 گام اول: اطالعات حریم خصوصی خود را برای حساب الیمپ ترید تعیین کنید

 الزم را وارد نمایید. این گام ساده است، تمام چیزی که نیاز دارید این است که به پروفایل خود دسترسی پیدا کنید و اطالعات

 این اطالعات باید درست و دقیق باشند. عالوه بر این شما باید از طریق ایمیل و تلفن آن را تایید کنید.

 گام دوم: حساب خود را تایید اعتبار کنید

 یا همان تایید اعتباد را ببینید. Authenticationی توانید گزینهدر قسمت پایین پروفایل خود شما می

 

 رایند تایید اعتبار را شروع کنیدف

 کلیک کنید. Continueی های حفظ حریم خصوصی را تیک بزنید و روی گزینهی موافقیت با شرایط و مقررات و سیاستگزینه

 



ی توانید پاسپورت، کارت شناسایی یا گواهینامه خود را ارائه دهید. بر روی گزینهشما می Choosing your IDدر قسمت 

My document has two side های )مدرک من پشت و رو است( کلیک کنید و در ادامه گزینهUpload Photo  وContinue  را

 انتخاب کنید.

 

 Continueی توانید تصویر مدرک شناسایی خود را گرفته و در این صفحه آپلود کنید و در ادامه بر روی گزینهشما خودتان می

 کلیک نمایید.

 



توانید از صورتحساب بانکی خود عکس گرفته و برای الیمپ ترید ارسال اید آدرس خود را تایید کنید. شما میدر گام بعدی ب

 کنید.

 

 ( و برای الیمپ ترید آپلود کنید.Mastercardیا  Visaدر نهایت باید تصویری از قسمت جلوی کارت اعتباری خودتان بگیرید )

 



 کشد تا فرایند آن به پایان برسد.روز طول می 5اید و کردهحاال شما حساب خود را تایید اعتبار 

 

توانید قبل از پایان فرایند تایید اعتبار، برداشت نمایید، نگران نباشید. اگر مقدار کمی پول در حساب شما در مورد اینکه نمی

باشید که فقط زمانی که فرایند تایید  توانید شارژ و برداشت کنید. به یاد داشتهدالر، هر زمان که بخواهید می 100بود، زیر 

 تان است.ی مهمی برای حفظ امنیت سرمایهاعتبارتان به پایان رسید، به سراغ معامالت مقدار زیادی پول بروید. این نکته

 

 Olympتوانید به سادگی به واریز و برداشت در پلتفرم و نهایتا وقتی حساب معامالتی الیمپ ترید شما تایید اعتبار شد، می

Trade .بپردازید 

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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