درخواست استفاده ازخدمات ویژه معامالت تورس شرکت کارگساری تانک تجارت

شرکت کارگزاری بانک تجارت

تانک تجارت شعثه

تاریخ

تاسالم ؛ تذیٌَسیلِ

شوارُ

سزکارخاًن  /جٌاب آقای  /شزکت

(سهامی خاص)

فزسًذ
کذهلی  /شٌاسِ هلی

تِ شوارُ شٌاسٌاهِ  /شوارُ ثثت
هحل تَلذ /ثثت

تاریخ تَلذ  /تاریخ ثثت

هقین
تلفي

تِ آدرس

ًشد آى تاًک هحتزم هی تاشذ ،جْت دریافت

کِ دارًذُ حساب هتوزکششوارُ

خذهات ٍیژُ هعاهالت تَرس  ،اسسَی ایي کارگشاری هعزفی هیگزدد.
خَاّشوٌذاست دستَرفزهاییذ ًسثت تِ تاییذ حساب ٍثثت درساهاًِ تاًکذاری هتوزکش اقذام ًوایٌذ.
شوارُ حساب کارگشاری :
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کذ کارگشاری درهعاهالت تزخظ :

مهروامضاء کارگساری
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* تَجِ  :هْز ٍ اهضای کارگشاری درهحل هزتَعِ در سهاى هزاجعِ هشتزی تِ شعثِ الشاهی است.
شرایط ومقررات استفاده ازخدمات ویژه معامالت تورس

tejaratot @bt-broker.com

تاریخ

امضاء صاحة حساب

www.bt-broker.com

تا اقزار تِ ایٌکِ تواهی شزایظ ٍضَاتظ هزتَط تِ اًجام هعاهالت الکتزًٍیکی توَرس را هغالعوِ ٍدرن ًووَدُ
 .1ایٌجاًة
ٍهلشم تِ اجزای آى هی تاشن  .استاًک درخَاست هی ًوا ین کِ تا تَجِ تِ شزایظ هٌذرج درایي فزم  ،ضوي فعال ساسی خذهات ٍیژُ هشتَر اهکاى اًسوذاد  ،هثلو ، ،رفو
ٍ ّوچٌیي اخذ گشارش ّای هَرد ًیاس را فزاّن ًوایذ.
اًسذاد ٍ تزداشت اسحساب شوارُ
 .2درطَرت فعال ساسی خذهات ٍیژُ هعاه الت تَرس تزرٍی حساب قزع الحسٌِ جاری  ،چٌاًچِ چک طادرُ ای درعَل سهاى اًسذاد ٍجِ خزیذ سوْام توِ تاًوک ارا وِ
شَد ٍهَجَدی قاتل تزداشت درحساب تکافَی پزداخت ٍجِ را ًٌوایذ  ،هغاتق هادُ  3قاًَى چک گَاّیٌاهِ عذم پزداخت تِ علت کسزهَجَدی طادرخَاّذ شذ.
 .3طاحة حساب هلشم ه ی تاشذ گشارش فعال ساسی خذهات ٍیژُ هعاهالت تَرس را کِ تَسظ شعثِ تاًک هْز ٍ اهضاء شذُ است را تِ کارگشار ارا ِ تا کارگشارًسثت فعال
ساسی ًْایی خذهات هشتَر اقذام ًوایذ.
 .4اسآًجایی کِ ارا ِ ایي خذهت هٌَط تِ تزقزاری ارتثاط خغَط هخاتزاتی است لذا درطَرت عذم تزقزاری ارتثاط هشتَرکِ تحت اختیارتاًک ًثاشوذّ ،یچگًَوِ هسویَلیتی
هتَجِ تاًک ًخَاّذ تَد.
 .5اًجام ّزگًَِ عولیات تاًکی تز رٍی حساب هذکَر ،عثق قَاًیي ٍهقزرات هزتَعِ ّوچٌاى تِ قَت خَد تاقی هی تاشذ .
ّ .6زگًَِ تغییز درشزایظ تزداشت حساب هذکَر ( اسقثیل اًقضای هذت شزایظ تزداشت  ،تغییز هذیزاى یا طاحثاى حق تزداشت اسحساب اشخاص حقوَقی ٍ )...عوی دٍرُ
سهاًی ثثت سفارش خزیذ تا سهاى تزداشت ٍجِ اسحساب  ،هاً اس اًجام حَالِ تاًکی اسحساب هشتزی تِ حساب کارگشارًوی شَد.
 .7چٌاًچِ طاحة حساب اساًجام سفارش خزیذ هٌظزف شَد  ،تایس تی تا قثل اساًجام هعاهلِ ًسثت تِ اعالم اًظزاف خَد تٌحَ هقتضی تِ کارگشاری اقذام ًوایوذ .توذیْی
است حَالِ طادرُ غیزقاتل تزگشت تَدُ ٍ طاحة حساب حق ّزگًَِ ادعا ٍاعتزاضی راًسثت تِ تاًک درخظَص آى اسخَد سلة هی ًوایذ.
 .8درطَرت ٍجَد هغایزتْای احتوالی درطَرتحساب تاًکی اسعولیات تَرس  ،طاحة حساب تایس تی تزای رف آى تِ کارگشاری هزتَعِ هزاجعوِ ًوایوذ .درایوي خظوَص
اقذام خاطی اسسَی تاًک هتظَرًوی تاشذ.
 .9درطَرت تشخیض تاًک هثٌی تزسَء استفادُ ٍیا تکارگیزی خذهات هشتَر درجْت غیزقاًًَی  ،تاًک هخیز است تظَرت یکجا ًسثت تِ غیزفعال ساسی آى ٍدرطَرت
لشٍم اقاهِ دعَا اقذام کزدُ ٍطاحة حساب حق ّزگًَِ اعتزاضی را اس خَد سلة هی ًوایذ.
 .10اًجام ّزگًَِ اطالح یا تغییزدر هٌذرجات ایي فزم ٍیا غیزفعال ًوَدى خذهات هشتَر ،پس اسارا ِ درخَاست کتثی طاحة حساب ٍتِ شزط عذم ٍجوَد هثلو ،هسوذٍدی
تَسظ کارگشار  ،اهکاًپذیزهی تاشذ.
 .11پذیزش ایي درخَاست اسجاًة تاًک تِ ّیچ ٍجِ هحذٍد کٌٌذُ اختیارات تاًک درتکارگیزی سایزقَاًیي ٍهقزرات هزتَعِ درطَرت لشٍم ًوی تاشذ.

